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 6-50 تس 520 املا 7

 يشير فتش ونال اريعي يه هيلع يعكف 5 ظ
 5 3 قمل ا وليل و ايردلا لهجوم و ىنوعلا عض

 عحيولاب دارا يمرر يت
 00 هل 0 فرلُها نطو مالا هاف اراكتملا دصقد تاوشعد ردعّملا انهن

 ساونا: , رهشما يشر يطلع رول ةلال» ناذ تدل كاشف
 2 2 5و درر انى مصر و لطم درو عسم ئرغ نس ناذ ىئاشللا غمالاو

 الىلاارامم عم عر ورملاب ” مخل هيا بردان وبر
 داراسءارا عصري هدص 0 اكرخلا
 دن زن اها اوما َّقدائالاو كملاو ظمللا يوما

 ى اررازع كم توصدن د دغش هن ياي زىلع نرسم رياك

 ف رص نهد وضو ميملاو جزرهلاو ئل لاو ىاسلاو لارلاو ايلاو
 ةدئال بكم دنا ميا سعى رمنر اهمرضاىلا اًعائاي ىلا

 ميت رجلا امه اكلاو دبل والا تلك ثم بكرت

 لات ةرياف داؤا هن الريمم هنا
 رصتت 5 هاك دبر (ةميو

 ظ كلاو ٌعءاكالا اهمللا هل وَمن ع يطالا 5 دانا رللا انبر

 ا ةبوتي درج داصوف دة لا ناعيا اان يشل
 ١ ت امنا صاووك ةد2 اوافالاو مو يزل تاو

 ظ 00 0

 ١ ظ ديطلار يف ريئلادلوّمب مرو ابكرمالا توكيال يس وكدملا ديالا
 ا تاوسحلا6 ىدييتلا يل مبكهز لاوردلا دبع 'ىاضالا بكراك
 موجسللو رب يما ت اوط عردخ له نم وشمل كداشسس واو 5

 نلاذو خد مغترب وخ لح ل عج او ام وف يلا بلع لا
 يالا روب سلا -لوالاربسفتلا لع عصولاي هد سوهو



 ريفا لع 2 م سامخلا /ر وزيرا - تارصّي اراك ممل يشل
 هدصتب دام ناس 55 رج نو هلسعلاو تمدرتانلامزلك ف اكلا

 - ثاكال د ككؤ بش ادد رويطلا لج: 5-

 اربعص /مرلتحلا اجار و لاغاتحا اهنعبكري اجامل

 *(قاو لاتف هلة ىاجزارمفاما اراك ماتالاب اهم

 اهعيمج سواه عرج نم هبي ةهص نم ملل ازا يا 5

 م اسي ُ امها م ياراكب ويعاسالا ةَنالَُخ ا

 111 فص وك ٍلمنلا مسا /لازب ئكو ةنلاخ راس يو وو ابريمتملا 0
 مكر لوامر هلع اون 0

 ض + ره نارفرشم ماقال رن ومحو مس أدع ودشلا هنععو فاكرك ار 0
 يق امانصياماقا ةع دك وصور لعتر ارم وضرب و دس زر وف ار

 2 ىعمل اي ؤرحو برضاك ماو بصيلو 0 5 ل ةترايشال هلو يدم
 : 3 2 2 م برمصل لماع غياضسو زمان افا
 5 1 1 وو ا 8 هج لش ووو نإ 7 0 ا

 صمت د رو ىو منتو اهلا صحتك رصد له وخ لامغالاو زن 2 0 2

 69 /رهتلاو ورا سو ممل اج دل ىقب ز رتحاو ] ف لصنملااب شرم رار تسر اهئن3
 راسل نادر از كم ”ام 1 !اهضع اهنا

 7 ١

 3 يدصرتت اًمذص 2 1 وشد ئرعو 00

 قابلا انك كجم نكح امج اذهو اىجد 00 رب م دا اه ريل رب
 ”مدتتلا كانى 0 مسالا ن رطل قون 0 ١ ١ أو مس 37 لدا طرعوم اديمياس رو

 هيحو ف ضنناب فرخاب لسن د قلم ور 3-0 0-1 :

 ١ ص ,

21110 0 رض للملا كلا ثمل 2
1 

 ري وع متل اب ذعشلا رع لكشلار اركب اهنع: انشتسسا دعها 1 5
 وتلا ومول ساه ذابصو اديسو وصو لجو درت بت رس

/ 

 ا وكححم 1 6 توه وللا مل اكل * ,-

 1 0 6 ييألاو ةضورلا رهن كا 0
 ١ىنرذ 0 ا لق 03 ل. داملا لبرولاو نري نا ا
 ظ [ 1 ل1 مما ا ا ل عا وما تم



 مراْئلاو نهارك هلوا و يلع ماللاو ئلالالوخدو اهيا
 لود راىهل واق يودلاو ئلالا ل وطرل ناسا مولشلاو صر اان
 لوعرل سا لوسيا ل وسرلا سوغعاضيا هل وا و لصضْرخغا نورك

 'ء الا تان ؤلاد نم هرك ام نصاخو تسر شو مينغ نهض رح

 ل سونا عشا سدشاف مي نا لسا ل
 از درصو 6نلاو ىلولا ضو هل داو ميلع ن لفرت تاتشاو

 قطع صقخ لا عرص ع ولكل ا لوطل يبطلا بيتزملا سككدو
 0 ل امننا عجبا لطم ةريملاواولاب تاسولعلا

 ا مول او يالا جوا موسيحسا --
 0 د لب ف ع د ةحح ان د وتلا عم مددلاو ئلالاك و ماهي ال ريو

 ظ | نم تدوم سوبا
 6-2 2 ؛اهتنالا هن اعم نمو ىلاوءارش الا اهب اعم نمو
 ظ ل لوضرلنارسا ةضولاو عمل اف ةفوكل ىلا عممبلا نس د تتر

 نكو ساكلاؤ ولاد ىلددلا هم رض دا يي ع نزرحلا رص

 سولاف سوقنا ع مهسلا تمرسوك درزن الا تاتا
 تمص «لمتس اال اهب اعم نمو لعو هيلد نك لوضرل

 هاهيامم مو يفو هيلدولع ل وحراس اريام بجلال
 ْ 5----- يلع ف لوفر مسار كان وكلا ءاملاوك مدع خلا

 ظ لوف تيتل ميركل جر بولت ليلشقلا اهيياسم ا
 ٠ ةرمملا اهيبامم سو ًةرصولا , اناو هيلع برع لوطرل

 | هيلع ايلا ل رطل مسا ىفواولاو ىداولاب ح ا

 00 مربلاو رسربلا«ب ب روح هيباشلا اهيساعم نمو فاولاو
 ملا اهيساعم ثمود ملا و هيلع ناكجإاا ل رعرل

 ٠ هر وبلا ل وعدا جا ةييوولا ةئيلخحلا لال اوك 1

 نيل امم ةلرهيلا داو ناتلا عب ملا ورح“



 اسراوطرل ع تلو 2 دكاايبلا ورح زم منلو درو

 روطل دلاو وع بادظلاب صتق د واولا ةنررش فو هير تلا اع
 "رخال رجم لع و .دلاب رضرعتااغل مك لضرتو صوم لا ءايلأو
 اهرصو ملاتوُك ابلاك 1 ةانشلا ءاتلاو

 هل وف ملل ا اهندخت مدن طفل اسره ءاعبؤمق ءةدواا
 فترخاو مسا هت نص رلعل ءائلا ركب رعنلاو لص لارطوي ال

 ومب رصوخ (رانصملا ل ء د ماه دم وخر صامل ل مى لصضرت هةر ا رتد اتقح اناوترو

 داع اهببعت ل ضا دلعف موصلو ماتخ سين رم | ىسن سلو
 ظ اىناَفةيِمسل ارم ى

 ص سبا بال سدةمشف وست فراس
 )000 اا

ير تيا ل وضرل راو وسن
 هلم ثسنااشلا انو 

 فرب فرغاو تما و ضال اكفاب صشخت و ةدكاأنرلا

تررعياس ىا عسالا ل د همس عصي الام هن اب
 + ثممسالا مب 

 اهرب ضرنحلا حو مودل او ئلالا ل وح د و عين ىنسلاو ضخ

 نجس عم إمنلا هي فراس فا ١ امنلاويل هممواعت را

 مسالا ل يل رل مَيع لصرمرعم ز الادين' كلا ءات وك وسو

 نكس بازات ا[ تك ةريقتم تصوم خيل نشل يلو ع
 ةدمعل ةلمقل ءاها مم كو لشسا ل داهم مف 2 22 4 راف اي اوالاب

 هى شغرأب يلهب ةطقشلا عزلها هر 0 10 8 را اتاي

0 
 راء ا كح و 0 راو الار ريق 0 1

 اضرنخرااب وس وا اهوترم هريسيصت ضال !ريبعشب دارلاو مل . قص تكا نمر ا

 كتنيعا ع. . 0

 مس كا انهزم او 1 لمت 11011 0000
 ا ثون ماب لمح ماى ثلا يرايطملا لعشلاو : نكيملا ضنا روس 2 املا ممل 0

 لم اوملا ى . 1 ود عرش 3 تمئداسركلاز اكل او السر رييشب نلمس لماوعلا ى ارب رك تيار و” د سرفتلا ارجع مدل سوا

0 



 ركل اى هبت امن لماوملا للتض اي دارلاو دل ةلع هن لع
 هارلاو هزباع عجل مارصلاو و دمصاو رهل صاو اهيلع ةاخارلا

 لأب ناكاونسس ينارخلل مدفن يسلق نا ١
 بلي منان اجدع يفد نساوتلاو ىونعم ءاادؤئل لساعلا

 ىتعَسمملا ل ومشملا بلطي هناذ تيل! وك دوط رلل متصلا لداشلا
 راماوبفا استملا ميلا تاما بلطت اهن ان «ابلا وضد بعشللا

 اءلاهيك لم اوملا ل ضرب هارطاو ديل اء ادب الاوعم ىونسملا
 ترزخسا؟ .او ةواضالاو ميل وعشملاو ميلعاشلا م ميت
 هل يا ايسر تس تال ىعملا تنمدتب اوس موش بيو

 يأ هيك كيو لماوسلان ١ ىدوكم او م تنءاراس وح ترحات
 ادن نمملا] وق ديلا نلاوصالا لع رج تامل بت
 َه َةراترملارضادارييطت نا ئعلرديعت مد الاح ا
 ضال ماتاح هركأ هلو يب زن بعد ونع ظسدلا يف ثول

 راب و اح اء ركاف بهل اب و دس مر ب عد يوك رلاب ظفلتت

 هب ليس هر ييطتلا وك ةراتو دم فرض ايو بص زا

 هب يدنجب ىسوم يف ءرعلا ىونت اك ى ونلاوع ري دتلاو صرملا
 ىو ىكرلاب ترعب غرسكل اوىُمل اىتصا ىل ن ةىكذلاو
 /نايوهش قنلو قدح او ٌعس رم ةْرعِل نادوفرم_ مدعو

 دارا اذعبو ةسدتس عرسك صرخت ىكرلاو ريم ىىتخ
 هل ينيك رب هرمدل الم يستلل انه واو ارب دست و غن هل و

 هيرتز زل دك ناز ناش ثارافدلا ريس باغ الا
 هلم عا ما هرج ةيدكر مم لامر م رم كام لسع

 بسرعب مغ اى 0 7 جئرلا مط لساعلاو

 هير ساعلاو ضايو ع اط ةيط ضع مهد طن د ورسوم

 بعلو نى رع نل اًماح مركأ ل وشم يف ل ومَن بري وشرلا

ا را ودلاو
 ا 

| 

 ل _ يا

, 



 ْ ا
 هيمن ةمالكو كلب بوصل راصم حمق عل او لايقتسساو

 ىو هب ل وعض اًياحو نل هل بصاشلاو هايف عرش اا قم
 هرلادل بصانلاودرص ١ ىف مطاط دكت ميصل ٌمسولع د بوم

 يه ٌمأو بلكو مرص مون فرص إ دعب به ١13 ل وينو

 ادككفل عرضا روك هم زرع ةم زلعو فد كو زج انضم لمع

ل ءرجج مس الك در درج وز اهدرعب د ؛ هل مزاهاو ظ
 مان ءس

 ل وسن ثاقرن دّقتلا بارغهلا :ييفيكو هابلا دل راجئاد معاق

 ىكنخنو ارتب إلا عشرلا هيد لسا علا زمتلا اسر وبهظ نم ونس نال“ عمدتم يطب ميئرم ادتس ىسوم شن سومر شم
 رزعتلااهيروهظ دسم عم عخا ب دعس عب فرع حرام من
 لِ تنازءاوص مرت: مى دع داى رولا وغلا هيض لسا علا
 ىامل هل معى ع وم روك ىف م لعف ةلو ةلداو روض و وهم

 قنا, كال قل وضتو ا تلارجخ ةعقاولا ةا يا حم عفارا
 مثسولد د لب بو عنم حراضم لسع ص ١و بصن من ره نإ

 هل فلا :ىداا 4 وهط نص عنم نل لا ةردسس ين هيصن
 ٌة/عم جت بصل ل راهو ىشضااب ب هم وو دب لومش
 تراب تل ل ىتنور وتلا اهعري هيض ثم وشم لل دل ا لع

 /زجزب هرج م راج ى شر ابو ءاتلا لع انلاو رم لمفلا لسان ءرصخ
 اهيههطظ م وص نل الا لخ َءسدم سكه ضن :م الع و ضو
 وك هوو دك تل اك نا ّةدوصوم ئلالا تسلا ١5 اذهتيذعتسلا

 ةس كد عخرلاىف ل ومَن لاو قطب ترو تف تيار و قف اه
 بهن ةيينكال ١ تشل إ/ئئ د د ئل ال طع عسدقس ةيضدصن
 ىنلكلا «اقنل ال هز اند الا إل ًةردتس هيي هبصن ةب لد
 + انتل الف هلا نل)الا لع مسدس عسل عج تس العا و
 لاتسشسس الا ءكرحلااهص همي نم عش ١و ١امؤ ل ىتنو يذكاسلا

 و

 ا
 ظ
1 
 أ
 ظ

 ١
 ظ
 ظ
 ا

 ظ
[ 

 ظ



 هىخر سول و يوثرثوتو ؛اهنب لها ىطاشلاا ىضاننلا ؛ يو
 كس ررمو لانس س الا ار هيض ثم عم ٠ ؛ابلاو# عم دعص هيض

 6 ةريدتس سك عرج مس الد د ءابلاب مور نساتلا ىلا
 تشن اولا ؤا هلو ادهم لاتشتنس اا اهئ ردو س ونس ؛ ايلاىلع

 ا ؛اص رص مكواذحت تاك ناو 5و وصوم ؛اىلا

 ىو نك ءايلارخ رض هعفرس ممؤلد و جشرلا 5 رمت ىئاف

 هلم لدا لا هزم لب سس ولا نلرجلا يف 2 ىيتكسلا ؛اًيشلال

 ىأ ل 5 ناك ثيئاهههيشس اان

 4 يا ولا « جي وصلا هبي د فص
 قنلاهئلا ها زها دسمم ماع ها

 لا ةيفردقس ب اهالاد يااتلاب اهلصانروسكم أب و
 ير خلال بتت هل اهن وكل اردت ملرحلا اهيفرس كول الا
 .ةلرحلا لبنت اسرنوكل لاقكتس الا مكر يا
 انشلاإو دفنملا! يف ئلدلا ئل ل ايها او اهيلد ةلينت اهكي
 لكرض ذل د ناله فوتلال ىشبف لطم يف اي بتكت اهن وكل

 8152 ل اء ل اوصا ةئ لش نيب ملا لمضلا و

 ينور بصسا هاو به لالا رضوا طورت ا

 اوس احس اهيل لّصسسملا ل اص الا عملت ثا بس ١ ال ابعت
 باوراق ىاهماقأو هل ومب اهب رموز اجت ب الا
 لعق رمساوإ بصنو عقر در اوفو مس الإ :بسنلاب
 ا لمن و موس ثلارب زر ثاد رم وعل وع
 باو لارج ولا لبس ملغ اذاعم مب / وخلص يف مرجو دب زر
 ياست نمر ركذملا ىلا ذ نم ؛اىس الد رو ريصنتلا ليبسإ ع
 لف او ليم رز تيلاروخ بعذلاو رس زن ءاج زخ عمرا ةمبرولا

 ه0. ءاسس الا مزجال قا اهي مزح الو دب زب تررموخع
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 هيمبلو 110 و نم برعم ا لاس كدا
 هم ضال ىا اهبن سنض الو رش / و ماو دود ل وح
 مهكيرمص ىلإ عجرت عب دالا ماع ال لش تا لصاخ ءلامغ الا

 سخي بمذلاو عفرلا نايت كرتشل ا سصّتخ ضو لرتشَم
 حني بنات فر تاكا ناب و مزاد لا تانك

 سس را أو مس دلاب صني زمففا ثار الا هيض
 ظ 1 ل يد لعتلا
 ضنا اب سس الا ضو | كررتشمم هنا |: لعش اس الاعلإل
 لكل م نمسا اهني ىفن و مزراب لاصغ الا مخ م ما طا هنجؤنو
 م لو هفرعم ثم رب ال تاس لم م زرجاو صطتحلاء بصتلاو را م”

 فلان 0
 إو داو دمر ضلال د زيفلاو بصنلاو لا وص --

 هلم مم ةٌصلاش باش نونلاو قلالاو واولاو لصالا لع ةيضلا

 ١و1 ةعلا عل اهم وا
 . عههللاورملا ف واولا تح ١اهين ل قل الاب ثمل اهب ى هت تعبشس |
 اهوكس لع ةدملا 3 ةدعلا م در اههبس ىمضل تونلاب عضو
 هأط ادرب نمتنق وطاوم هب ردلا تاس ندعلا نلف ند صارو لكل و
 تنولواٍهةماَسلاد و دلو رب ز اج وك رك ذمل ت تاكءاوس دما مسالا ادي 1 و 1 ا مةفل ىف عترلل ةمالع نوكتش ةئعلا امان

 از هوم اعلا عيب ىف ىلاكلا و لص دعم تاجر
 د ونهلا - اهو نب زل وا ىراس الاو لاجرلا اج وخط ركذي
 هل وصعد هدزعم ١اس ب ردفنادر رساكدلا عج : الاد ىررازعلاو

 سيفعل لف زم دولا < 0 هانزلابريسغتل ا لوالا اق ا هتم
 روك ل هزل سك صزللاب رييشتلا ىلاشلا اوصو وص وك لهش

 يكل في الا تيئانلا رو هك وع زكدس ضن
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 هءاراريشلاوي الار او يتناك ضني ها تنس ضل

 صيشلويغتلا صان اجر وعر ل شلاوبضت عج 0

مسرو لوسز 2 كسلا عض 2 دما مك
 سيمت موالاوؤم 

م انهيف ناهع و م داك رع لكشلار يطل و ىهتشلاو و هازل
 ه

 وضوإ باطن عيج ىف تلاشلاعضوملاو ةزغلاب عخرت اهلك

 دلل د حب دع الاو اع ىر مم الاد كين 20110

 ظ عج تايلجو ع الكم د كوكي دع د ليظما وع 2 "مصارع

 موس درب رصين ىلا يان مشلول لاو لح
 26 نصل مد وك د ةوسنلا تول اب بصول

 ناب منغ نينش الا ئ لامي ارطا لقش وا شوكو زن
 لاذسو نيب رغت وك هلطاذملا ؛ «انوا ث ولعب وع اواو

زغاب لصتي | ىلا حراضملا كمشلا
 ب عبر اذ صاش م

 ايدافركوا م. .-  نيعصوم ى عمرا ةمالع تولكتن اولا اماو ىعنجيو

ا 7 لابي ف تو يرزلا ؛اهض 5-5 اكمل ومين لولا
 ا 

 يا ثونلو اولا هايزلانعرظشلا علم عم ميض درذللا اني ممول
 كطوؤمجلا ءاتسال و نالت لاف ٠

امو ذ و كوفو كوم د كرطاو كورا
 كولإ انهو ل

 هن ءاولاب ةعتصتاب و زثذ لاو ذر نكوف د لود تكوخاو
 رزم اهنول طارتش هس ا نع تس اى ةزعلا نع ميا

 ل ات ا منول رتل «ايرينل ةمانعم

 اواو يعش واس شا 2 دج 01 ا

 رخام زاب 0 نلالا دمك مسلك د و وتروح لع اذ نايا

شلا ب عئرلا ةمالك تولكتف تونلااساو ةيضل'نع ميا
 ماقطورتدد انكلاو ابيع داثم ىطخو رع

 يا

و برعم دوني ناانشما يل
 ااكتمادزس

 مَن تون لكامم ٠ هل وعطر ةيسلا ؤاتئاوم
/ 

 ظ

 25-0 د هس



 ث اجريغلاو تن 0-5 هين يمت مب لمت اذا

 ثوب دوف واولا وسور كمل وجر مفضو ١ لاو لاو هش احا اب
 هاا كن 'ىلرر متو ا < .للايوملاو تل انضلابن ير دعت و
 هلق الامزالا مشو عيبررضت ع ةسافرئلاب املا طو

 00 نوملات ىبذ اهمضر ةم الغد ةكوف رع 2
 ايلاو ٌمسكلاو فل ناو ىلا تام لع مب منللاو
 ايالودرل اهب 1 عل مك
 هيي لا نة قنلا خا اهينال ةرسفكاب لش اهلها اعمشت
 ديما ل ثوللا ث زج خطو عركلا تنباهنال «ايلاباهيقطار
 اسك مام #لا ت0 اسدزسلا هله زمزكل واه ةهباشملا
 لوالا عصاوم د نش ىف بمنلل ةمولع توكتت ةكئلااماع
 عصولاو هرلا ريغو ىفلاو رس رن تيار وع رمل ميسلاو

 فراس الاود وهلا دون ار اتتتس انتينارومريكتلا وبك ف ىاكلا مير 507

 ليض ءازا رم لمشغل كئادلاوضرملاو ىرانعلاو
 تارالدو مرتتام نيش عاب لستتي لد بصان هيلع
 ةررلع توكتت قل لامار ىشُف ناد جري نل وف ضرلا

 | ا الب ل ص تللا ةبيحل رسولا يصنلا ورم ايلول هئاطزم

 ا” لاب كتايومس لاماب نايلي مئااط سمت 0

 دمار هش ١!مو هقشلا نمي نلالاىهيصن ةمالدد
 ث (١أءاو لاما د تافو عكاط تيا وف ع

 تاوسلا دا عرعر ملاك نوما عجب نس بعشا 00 2000

 هبصن ةرالعو تدعم ل وسم لبيع و مب ل وصصم ت 3 اوملاو
 تم واح تس وكف ؛ايلااماو ءىجدلا ويلا نع باي 52-7

 ثيريزرا امس 7 ل 7 م ةشكتلاو ضمنتوم يهمها ر يرن شنابر

 د ا 1

 9 ليقول مالؤيوك

 اهريبام



 هز, نبرعلا ارو اتااركألا حبا و 0000 ظ
 ايَجارروبكلا يوسوس 3

 ىلغ شوكت عجبا نلطاو !!بركذم عل هن ال انفع يوتشللا
 دوضاال اسلاركذملاوجج ىلا طرمن ا ىنثملا هس عتب ارك ذا ذا ىنشملا
 بلا م الع هوك هبوتل قد عامإو فورخلاب با الا

 مازدا هدا: حادا »زرت زكاهنا متت تونلا تاب اهمذر جلا خلا لاسغ الاف
 داعشت لو واسفل كلر ةيطتر روع هب لصنا جراصم لعن
 طا دن طلابه دا ١ولعفت ل و 'ىلعنل دل وش ومجر رص ا

 ا هو را

 هوا ايلاو كلا تام الع ل ولط صخر ةىقتلا نان
هتن هذ ل ءايلاب نت لصدلا هال عمك يارب

 ةىجتلا ضو ا

 ”ورشلات امولملا هز نمزكلو درايف نسكلاهضاا هند

 000 7 همس نقل ةم داع ت وكن كد انما اهم وصاوم

 دوب د اذ /ومل هزم سال ندع نكمالا كيما وس مسالاونصد ىرمنم ادم ا مسد لهدا عمصاوم

 را 0 يعم ططرعلا وتل وطرل اهرمس ىو دز ترو
 5 يول هل أ ترروك منار يكتلا ومب ىاكلاو هريللا سوت

 ظ ثداشلاو :ىقتلاب ضمْنيع طرصنلار يد ثا كلايسو دولص و دوب زد

 : لانا بن» تطلب تسدرمونغ اضرهشم هلا توك الو ا
 م١ ييرلاإف مرنم | هل هم رعو ىرصاا ديم ] اج ادع ت اكد امتناع د

 جوا يف را در كلا رو لوالا ل وويل قيمها ةيدع وان قا

 عيطاو ىرباب ترم وع ةنانعلا ةلثملا ةنلاءايسرلاذ

 ١ يوم وح دزهت لاس ذ د نيف د يع و

 ند زو رن مول انسن يل“ هلل هدنشلا ى كانا عوكل رع بانا ايلاصقم م

 هس طنهيلاو نتييزب الا سس رسولا و سب راج ترم و اتللعم

 رع ىشملا «ايلاا يفض سلع د ةرصوم ا «ابلاب تاص محك
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 رمش بس اان

22 
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 عجباؤ تلاكلاو [سلكلا هلق اهانه يس ااهلقأب
 نص ينك ل رب زلاو ل يب زل اي ةروع) لركلا عدا
 كفل هلأ هر !مايلا دش ومص مم ناىو هديصوملا انلاب

 0 انعلاو اكو نآو ايم“ 1 1 2 تتفلتك متع يلو نمل ةمالع توكتش ةقفلا ماو !ءرك ملاين اه رعلام اهتادحا عصرم رهط ليدل اس مر

 م لل 9
 ير ةدرهكا 0

 ىخع يتزلابيكيلاد ةيدعل اميق ت 3 ءا ىلبح ئوصقملا وا ءارههك نسر هن ئلا كرجل ل 0

 ةيلعلاو 0 ثشاتلاو ةيهعلاو اهنا كزابب اهطسوا تعاد لك وا انح

 هت ىريم ا النايل ا ول' يرون
1-7 
 رمل لل الا - تابقالا اهليكؤلا

 | 1 ا ريعنم ةنيصول بهذ وسو فرصتي الد ذل مسالا را

 ةهرىمملا اب كينأتلانلاب ام وتخف اكد ا عم ترروو

 0 داي صاولع ل سشلا تزوو علصلاو ماو يشرب اون جاو
 دعلاو «رهعلاو ا اند وك ثونلاو لا

 ةنح حدب ترس لا وصمم" 7

 2 و ثسواشو شم وفعل رصلاو قولا ني تاك كو رع ون 110000 ال

 ا 1 0 دلو ذةيك يؤول اع زو هج
 هزت تس ال العلل ص طع د 2ث 0

 13 : ١  13 3 1يو 0 0
 كفي ب ترم وزع لص لاول ابمزخت لكليصاهناف 2 2 : ١
 ظ هلا ر راج كرة ذطوعتو والا نام الع مزج و قف لاب 2 37

 ظ .' دهاو م ]اهلل ثول ا وا ءلعلا رص ط وة وع و ف فاد
 ] 00 ةسابرلا 2 دس وف طر اهنا ل وس
 ظ رف نمو يدنا انتل افنملا ٍُّن اهيض ذح اعَم دعم ا

 هيك لازم وكلو دسات ونلا ىلا وتل تش ذح تريلا تاذ تولت
 م نول رو لع توك هس هيوكلاامأك هب صب وطء اوه ى زطار
 لهي مو رزاج يرد ١ ره لاروعملا املا لسسلاو
 ممولدو لس مو رف رراطم برهم سر داعي | ولف يس اب
 نو ئلاهرص أ كب مامر طالا ميىدعلاب و هارلاو نوكسلا ممزج
 ومطوم يف ماريا ةمالع تركض ن رجلا اماو ؛ايالو و١ وِ

 نوال



 فرص هرضاو ناه اموع در خالو تمم ماضل قعنلا لولا ظ

 ةم زج مرب و ىف و و دي را إد نك !د دب وع
 نك هلا اهيرطا نم ةلملا رح ع محا ههسزصب ةسالعو غب

 هذد اهيلد وبل اهلبت ةصلا واولا اوعوب رص نلاذ وكلا
 فو ره اءاهيلك لسا هاهو نفاد الا يش نم ىو زحئاو

 في اشيا ومات اهيلد وبل الص ةملكلاو ءايلا ملل نص

 ىلمف لك د تولت ايعب اهعفر ىلا ةخالاعالاَذ

 ريضو ابنت | ءاجر عقب | وع ةينشن ريض هب زصتا او ثيانعم
 اوووي بإب جيس جيب اركذبيا وج
 مدا ؤ ةموزج بما لاه فال نهغ فرضت م وع هطاخما
 أم ةيكلإ سراب ثوملا ف دح اهيم زم

 اميل ب ارعالا تاس ولو باج ل وا نس مرشن اء لص احر د

 0 ةتدسابوور بيسر تسلا ةءافؤلاف 0

 برع نايف تابرعملا لاب ن ١ ةلصاحو

 2 رعي مسرعا ابدا رار: قلد ةرملا ةعولكلا
 ا ثوملاو ل الاو مول ةعيرالا فو ا

 *لكلامفالا نمل تاون ا ةمير الامجاد تاهرخاب ب
 4 ء اهرخ درغملاعمولا ةعولشلا يسرا غو اف ايس الا نم

 لاطإ اجر د اوج و ير ترم و اوبر تينار هدب

 ىخم اماتشؤملا عمت و لاجبرلاب ررمو لاججرل تيسارد
 حرف وي تادنهلاب ترم تادنهلا تارت تارنهلا تااج
 مضخم ىن هاي لمس | ىزل ١ ناضملاومنلا لامفالا

 حارا يضع ةيواكو رضا د م بس مهد نلو بصل
 اهيرجنو اهضمب 2 راكحالا نمد ىلع اهميمال همبدالا

 يصنل و تاس وم :لاصر مارس زر برضي وم ”صلاب جرت

 رو ءايلاوا



 001 كلاي سفح فول ا عر دايتر تيرم لوط ةييتنلاب
 برطل) لع نوكلاب م زن و تانمؤمو لاجر هي تدررم

 عم ايكا العا لصال كلاود نك رح 2 لص الو ع "ريض
 كاك تارشهلا تينا رع حزمكل اب بصنيا لاخلا
 هلم صنخي نري ال ىزلا مس لاو :ىتلاب بصي كادتح

 ضع نا هّمع ناك دعاسو دصا اب تح دلمون هعقلاب
 00١ دع يد هرم ولالدعلا املا زستلل ادا هرصتلا :

 توكسلاب م زيي ثا هّتص تاكد مري إد شن | دزغبل | نع
 عم :ى لل اصلا اونا عبرا ُىورطاب برهي ىذلاو
 د لاعغالا ص دصاو كارنس نو وود م سس هلا

 هكر لاوخغ )!باركدملا عضو ثايب زئاولع ةسيكشلا دش دشلا
 دارو ىند كرد كل طاع كوبا دعو 4# ءايسالاو د4 1
 تن ءانكملاايلااي ى لعن عمو :_زل ا لاصفالا كونو 20

 ةانكلا ءاّيلاب نودعفيو نونة امثل ءاتلاب >لاعنتو : 2
 ةاششملا الاب سلعنناود يرق ءاملا ءاتلاي تولعفل و تح ١

 0000 1 و
 3 ثارب زلا !اجح وع فلالاب وفرمف لوعفملامس

 ا ل
 مااركزملا هيباساو د ري ) اب ثررصو نرد دي ال١ تلال ٠

 ؛ ايلا مك و بصر ثوري را 'اص وع ىاول اب ومريذ
 هل در ريالا تيئار وض اهرمبام كر تضل اهدّض اسر كلا
 واولاب ومر : ةاقل! ءاهسرل اساور ترس ززاج تزهو
 صن ر لنجل 22 هك مد عكر على ت2 علو حاو كون اعمر
 لاداذو كار احد ىاضاد قالا تيار وع ئلالاب
 كفو كيمو تيطاو كسب باو تزفن ولع اسيل اب مزين و

 اهترشا
 هلا ثسوكب ناو
 د بح اص يهم د: 0

 -- هرم دزاير
 ال ئاطصن نا

 ابيئال ناو

 ل ١

 يل

 وذ"



 الرا عضر تونلاب عفت ةخ الامن الا هاو نافل
 مرج و بصشت و يلعفت و ثولعغت د د ولصفل ث د لعمل و
 الفين واسنت مد لمن نلوم نونلا فدي ىلا اهم رحب
 باوالاتانالهع لص اصر منت 1 يعقب رام ولست م
 هل نئلافراملاو سوكسلاةاو ل لكلا ايرحلا ايلا طع

 “0 مراخاو بص انللاهت لطاو ث وسل او مز ايفل اهم دحر

 ىوزمف وج امفالا ةيصواطصالا لاصخإل ديدتشباب
 5 رقم ره عل ةادوغتد ل صام ابين عيب ارمال ةك الخ

 ينفي تبرر طوع "ناكل ديئادلا ات لصد صام نامزب
 ساب تركشم ثم دج لكل هل سال ذي ادع رات ١

 وع ةرصاو تمي رض | لصد لاقت ولاو لالا تامر
 ةبطالا ١ لبكد لايقتس ولا ت امر ىف ثاص بلط ىلع ل هام

 -رِفلو برق وو .ةع داشلالامعالا ةيتح هزهذ ضار

 رضالا 2 وضم ىص املاثكلاذ اهماكح ا اماو 00
 م موز خس او قدطن او قرح د د بط وع لصالا ىلع ايبا

 يدوخ يد ل غد تسر ضو كي هناذ كرظم عريض هب لعتب
 لحصص الا ىددخ ىلع اور ةنإذ ةىاوضا واو هي لصتس

 لصام ةسدقصم مال روب ةنايكلا عار مو كوه
 فرض اندلاع افيننع وللا تء دح برضشل هرلع برط ١

 الصوب ]صولا ةزمربى ام تقول ةلاص 2 مراطملاب سالالا
 كويس وعوض رم الامي ويسير لع و اهلا ياض الا دنع

 تاك 7 ارهالا تدح لك ءا برضا وتر طولا جيصت تاك نا
 010 ادنونلا شرس مو ارمراو تعلو يضاوف نعل

 ريكو ا'وبر صا وجبر ص وا ابرفا_زخ ة يشر يوفلاردسم

 روسشسلا بهن ملاوعت ازمت و فرصا وف ةطاخلا ةكنألا



 داهسملا عرالراوزلا ىردصا هل واذ ناكام عوام او
 تلررا عم تيد بلوت فد اهمحي ةىراضملا صاب
 روت اوخ هدحو كتر ث وكت ثا طرب م تيما دصورعإ

 كريظومس ءراكت ملل وكت ثا طرشبل ثونلاو مركا ةزرعش د
 د انشلا ؛ايلاو سسجر ثول ائ لت مومن وغ يانل
 ايزل ب نغ رضع بيانات 1 0

 ف رنج رود وع بلع فا لصت تس | طلبو ةانشملاءاّملاو

 هلالرل ذعر ١ ادي موس و موب رون تاع يش اخ

 ءانريو سبعزن مراه جربو دما راعملالع اهل واق ياوزلا
 املا اهيل راق دع ءامررا لال ممل ةينصاس لاعفا لعند

 يسم اننا مو نيلوشلا نم 02 ٌراصملافا مرش

 ىبد رمسو مزاهلاو م بص انلاوم و جلاب ارب ا وكرم م راج او
 | ةراصدا هصيفدصا هيلعرشرر قم همنب

 ةيييصبسلا عمي داع ماو بف اد بصا ونلا س لكل و
 ةمير يع قفتملاو امرأ ذ امو لع معان واخ ءانافو
 0 بهن ثوللا كالا ةْررهلاةحوتشم اتا ةطو

 لازلت دادس, اهب وصمم سب كيس فرح ل وصوم ىو ال د١
 تبجي يدعلا بر شل نأ نس تيك أ : لاثم برردصم عسا
 ب مُهنو لاسصتس اوبصن و ىررصم فرص كاذ كير ص نم
 ى اظل يبل امل مسولعو د اب ب وص رام لعف

 0 نل وذ لبقت لان نر حو و نإ ىلاشلا
 هيصن مالعو سبب ب ومس لس وضل وب متد وب
 ءازجو باوج فرص وعد اذ ا كس الاو ةطاغلا هل
 فراق ع/ر ورا ثا دب ررال ا نملاباوص سر 1 ارح
 ميصن مسالك وا ْز اد و راو عب وا ازج م با وص
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 بمصللا هةسحت اطر م هب ل عنم ناكت ريمان افلا قنا ظ

 رصم لتتم اهب دعي قعُملا اوشا ريس و هدرا نما 01
 هسا نك يريدصملا ل عيال و مقل اباهنم هذصط رشي الواسبب

 وه از ممتواارساع نيكل وع اليرنل نيلمتل مول[ برطط

 اهننو ؛اممتس !اهزي وللا ترد 31 نايل ريغ نا وسلاح

 صلو كر دعم صرح ن2 ربل د لييلصت فرح م: هرل ١ امرلص اهل
 هبه م الكوكب بوصشم رانعم عض اوس انو ىفن ترالو

 /"اريدقت الو اظنلال ليلعت مال كدت | د ام وللا ىدح
 ابوصو ضم لاب ب وهْس اس دعب عراطمملاو ةدبلعت د

 اهرمي بماتلا:ت امسدلاو حس اهيف ىاتخملا بصاونلاو

 اهن الكل عشيطأةيطيلصتلا ىلا ىو ةرثمم نأ
 بهن ير دزاا ينجو ليصل ةءاناء اهل

 روزا هد نلنِج ل وعند اهنع لعاوعت ءموللا فدحت نا

 منهي مشو ار أوصمدرلا دعب ةرلم ناب بوصنم كر ور اأه

 «ىسد ىننل قيلامال ىلا درجلام دا قا كلاود ليمتد مولا
 مينا ب ربع ىف را اى مقيما - اربط و ةذعم اولا شازلا
 جذع رهلمغيلددا شم | ءرذسيل هللا تام ام ون لج
 تيبس راب رص ة حج 'مالعب هرم ناب ناومهئرر شبر

 ىلا ييفشلا تولااب ةئوبسم اهنوكل د وجي | مال مدرلا هزعم

 وع تافلل ةريملا ةَراحلا ىبح كل الار اوورحت ىعب

 ةسج ل طرت نع مساوكع ليلعتلاو ايست
 بلا اب وج ه قلص دعب يهم ناب تابوعلم لْطدَي
 ٍةرهعارث ايلاب والا ف واولاو لاو هلي ةريغم ا واول د ميبسلا ةرمغملا ءائلاب ب بالا
 د نايعاس ا تماطل ا وعم هالادعب يق اولا ا

 . ا 3 يضضي و و١ بمغيف اير مصانع لون ىوتلا د عبد هايل
 ورد /ث 7 5 ا

 5-0 ا 2

 0 0 3 هي



 .ةةييجح

 تا م 2 ١ 7 2 و ٠ 4 ىو« زينو اان تعدوا الع سس ترفع ل رش هلاوف ٌصرمل ارمي وا

 ىقلارمد وركشي و وار كشر اي زر تسلا هل لو خ ضيعحت
 ْيبإ راديلا مم هر ارلا دب زر لش وع لاهفتسم الرعب ءاهضاص مميتلدوا" زيرو !ىلاص رهان تش د ب روع ءاع لا صب و١ وههيف عكا مص ارا امل وك ىبريلا دعب وا هلم ىرصتتساو الام ف تيل وف
 كيور اا سرج رب ز د قمم ال وك نمل اق شلا دعب د ديلا
 عكا بولس ١هلك ع ل شم الا هدم ُى واولاو دذل اعد باو ١ى
 صورا ال باول ا واولاو ءاسلاو لاءول ماب وجو م
 عمي ىلا ىأ سس ةانلاو بصان هل ب وصمم باوجما ث ال
 ئبمقن وا كيما ل وح ىلا وا حسبي ءاز اعلا كتم ل ع الا
 ا وهو وا دعب رم كاب ناب وصس و مقن و إب ىص
 لد مال امو للا ع رص مل دلك دهب نمل كا هنا لصام او
 واول ؛ثلاومد ئطعلا د ورع مل لش دعي د يصو ءليلعتلا
 دعت ءريأاس ناو توام زاج ركع مناع مزئاوجاو زو
 قوس دحاو دسم مر ىف رلاَع سلع هام و ادصاو

 زعم ازا بتي د ءانمم قشبو عراضملا م زي صرح ملغ لن موت |
 موارملا اىل ىناكلا ف توكل اس زج مسولاد و لس هرج لع د
 ءاصم يو ءرانملا م رو فرص ادد برتهيا ل ونخ مدقت از ملل
 كيكلا هيج مم الد ثايب رد رو برغي ث ىتمم اولا مكسب د
 كر شن مز درب فن فرحت ملا نلل كرش ما وع ا دل اثلاو
 اهتضاوعو اللا عب اما تكلا ةمرصم مسلك ولا اب موز
 /و زج ننسصاو م ز صو رب رن فض الأي عىيلا ىلصا لاوغ
 ٌىنْيل وكس ولا مال ىسمائلا و توكل همرمج مم الع والاب
 تسيل هنزع يلع درس الار الد مور سبت معس وذ
 ؛امرلام ول تيرس نذل و ةتمعح اةررسالا مال ىطد ؛اىرلا مال و
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 يوان



 مولع وواعرلا م الب موز لمي كبر مانيلع ض ميل وع ان وا 0

 دل رع ىهنلا ف هىيعشسلا ال ىسداسلا ثءايلا ف دم همزج
 مم واكو سه اذلا الب موز خم ءمزصو ىو فرالغ فنع
 َئيمحلِك خيه انلا ال ضو ءاعرلا ىف ولعل! ال و: تبوك ا همز
 مصرصو ؛أاءد ىرع لذ ان زطاوت هل و ابا ”ملياد د تيحس كلو

 هلم همز ةم الع و قلاع رلا دلد موز حراصم لعط ذخ أوت د

 تاىت راس ز اج رشع انش ا نيلسف مزج ىذلاو ردنوكسلا
 ماضل امزجي فرح وطه ثونملا وكس و عزم اسي ةيلطرشلا
 :|ايتّتس الا ىلا ىمال ىعس بليد و دا ىنض اكاد اظنل
 طلال سف ما و مزج و طرطم فرص ناد تسي هس ماق ثا |

 ىلاثلاو طرطلا باوج تواو ما لعاو سري و تاب مص لح
 لرش اي سلا دراهبر بيض نم اولمشت ام ووك ةلم لا ام

 فدح ةمزج ةمالع واع صور طرشلا لمن ١ لعفتاد مزجو

 ةمرلدو اىب ملي اننا موز وفن د طرطسلا باوج سي 2 ثوبنلا
 اولد نموع ةيطرطلا نم ثلادللاو دنوكسلا هرج
 م رو فد طرطلا لعف لعد و مرجو طرطرسا نف هب ري
 همْرِصة م العر نف ارا مز جو عو طرشلا باوج زي و نيف
 نئاتاههمملاعت هل وعرف ايهم عي ارلا و عضانم لالا مدح

 7 50 ا رع نا عا ىو مس ل
 ااهن فنسزمب ىل كاز امءاتر يشل هل با نم هب

 هيج ةسالع راهم مدر جو صد كلا لعد 00 ار

 ىلهنمر ورك راه دب د بهذ لح ى هب لوعشسا: و ؛ ايلا ف دح

 اهلا ثم لاهل الغ يصن ووم يا ىهمل ناب يبا سم اناس
 / الد هدا اج ةريعم ناو بوهنم مرام لمصر وشل و هب ْن

 ر اصاهب هدب ل وعفسا- واب وجو هيلو رم لعاشلاد

 انان و باوقل نطير ار ءانلا ويش ندعتسم رورو

 ثااو <

 داس طرا نعن زمر ير
 0 ار ع درر

 لل 2 الرع اسشإلا عيدا و رم
 70 سل

 لم ' 01



 هاسر عرج د راج كلوب ناخ ةردق عفر لح اهمسا نغو

 تل لوك واس ربط بصت عضو د ينم ونص ئلعتم
 هل ووك ام ذ ١ ىساخلا ب طرشلا با وص مرِص عضوم ف نونم و

 ايسارمااب ام ئدت مب 4 ماشا تان امو اونو
 أس اير/وز جو عمو طركلا لصف تاو جعالا لع طر فرحا م ذان
 ””الدو موز عن و ظرشسلا ب اوجئلكو ءايلا ى ذح دم زص ٌءهمالاع و
 ابايا] اين هل رك يس ا راينا ءايلا اح هم زج
 هام بو هْسر زاج طرش مسااياذ ىنحل اسس لا هل ئاوعرل
 ميزو مم لع رايه اب رو ري طرلسلا لمت ماروعرن وةذ صار وك

 رباح ر درجت و راه هلو بار 0
 َهفَحد ءاسسالا تفند هاء ضوم اي

 عباس طرطسلا باو صر حض وم لل ىسسغلا سس ال هل
 نوئرعل مماصلا وصار بانل حطو الص ني اانا هلوتوكى م
 قل ماد زجف و عد طرا لمص عصا مزاج طر مسن
 اتحاد سلب كحو دلو كسلا هم زج ساعد
 مد ز جو عبو طرا بارج ذب وضرحنو مب ل ىصغم ةماعلاو
 ينن وورد لص الاو ةدماوورلا اولا و ده مزح تولد

 || اردو ”اشسلاو وئرلا بون ىل مالا نون وب
 رنتي لاب ل دصساب تاياف هل وص خخ ملمع عب نانا
 8 ليش وصف لرصتو» يار ام درو راج طر سا ناياع

 طولا برمج < لرزفتو روك لا هسرج ةمالع د مد ضو د
 لصراع د عض ت وكس هر ةمالعد مد جنو عد
 00 اديس باز يتلا يبا دع نلاوساتلا و
 لوز وشو اولا لمت اونن وكت و ةلصاس دردز اج رش مسا
 : 2مل باوج تحك هل ه ثوزلا ف دج دسْرص مسالا عد

 د و2
/ ( 
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 ةيلاثلا ف اكلاو ل والا ماكل كوكس هما مس زلع و موز وهو

 ىلع موطرم تولاو وجا مال ميما هديل عطس ل بصر لح

 هل وتوك د معمل تونلاو وهلا ّيفب فارطاملا ى هيلدانلا

 اهياناانوالرصابطح دج اهبروش اهملاة ىلا تعداد

 دامو مو زو: طرشلا لعق اهم انو مز اج طرطم حسان اذ
 ارالاباوص رك و هلم ل دبرجش و ايلا قدح طوع ةمرح

 |ىنحرشم ىداش ارز ترك اهمرج م الع و وزر فو ضو
 ناسزالإر انى احا سار ربا متاح هل وقوع
 هلم مزج و عد طرللا لت وتس و مزج طرطل مسا ىبخ
 هلع روج وصد طر للا باوج ر ديد و هر وكيسلا هس مالك
 افيو |رفيكخ رم ئاكلاو اننا توكسلا هم زج َممالعو
 لو شلالمف سلق هما طرطن مسا افيكف سلج سل”

 طرللا باوج سلما دوكل اهم ممالك وزي و ضر

 لععب ف دصول و امنا هيوكسلا هم رص مس الع روز كو عو

 ايلاثورلم اهلل لع هو اسر هصاهرع سلا 11و حسنا
 مزاما طر سااذاد لف ةصاصخ ىيصتاةاو رغادلا ل وق
 رو توكسلا همر مم ولد مدرج ع و طرشلا لصف بصل د

 ةيلعن كلر هلداؤ روط داس وجو هيعرختسم هلهاذ هرمأ لمح
 طدرلل ءريطلا الاب ريو طردلا باوج اهنا لع مرج عطر
 المج مز اصر ع ليس دشاكث او وا تللع ماو كط لو مغ هيد

 ىلا هدد صر هدسنلاع ل هكا هيلش لص ىتس تيل ! هيتس
 سال كماتس موتي وم هن او نيس لج ريكي ابا نا اهنع
 تملا تبادل ابملا عمال ىزوهلا ثببا هاور بسس كلا
 اصلا ص تاىرظرملا ةصاح ءىب الا تاىوقرم بلاي
 فىزلالومشملا ئاشلا و سماك وه قد انلاومو ةعدبسن



 كلاشلاو ةاراكو دانملامعب مررت برضوغ هدعاف مسي
 | تالا تاني داو برن و هربجو ادتبم ا كارا
 .مءربخرز ن اربع ا ٍرر ناءوغ باو ا
 وسور ريالا عحاتلا عياسلاو سانا ناو اهناوضا
 اهيناكو بتاكل سر هارف تمنلا اهلداءايشسا عبرا
 هسقنرز اجر ريلوشلا اهنلاث ر ءرطو بر اج ف ليعلا

 اهديصنتق ايس و لوا ب رءاجوغ ل ديلا اهعبانو
 ْ ليبااس قم هنيعب بيترفلا ارضع ثلا ةقرطتم باوياذ لوؤماوا < رهلا

 بيرين هصارطْض عبي همسر_اعانلا ةنتطب|ب لوالاو هبت دنيا 1
 روك دا هطعنب وترا سو رعن طفاش لاقض كتل أل خيال ةهيجوسمز لري
 عزولملا لمشب وتر موقع لمام دي زف دج رن مام ولع هلعم ا

 لمانلا تا همر دي رن لست 0 9

 ايلا توكبالو ادوئرمولا لعشلا عم ثوكي ال ءاسسادلا توك ال“ 4 ءانسوضوركل اسمان
 رهاط مص نيت ”لانايارهد لجني نما م الا ل -_
 1 امءراصللاو ىسام ااصملا هع برص انيلااعرصم مما ل

 فو دلارابق ارشاالغلا مالا هصشرب ا نا

 - اتلار مر روعيد هز ماك عمل وم وع ركذملا درطللا
 كاثلاو تار زلا موي تاينزلا راو وم وعدل وشلل
 نو سدا ويب و ثوري لاء ات ىل جوع ان ركذملا هم
 هل وهم لاجل اا كل وصور سستم اركذملا عمت عيار
 0و مسحت ماد كلو و2 كلب وراد مم ا يسم الارز لاجل
 اونو تادنهإلا - تاق ىلوت وف هن الالم سدالا م درع
 تانهلاس اك ىلوّيوع )بلا كسول اهم وبان و ثادنهلا
 سل ص وك رسما كداولا عج هصاطلاو ثس ادلهلا وعدو
 | لولا وبما دما

 عير

 لاب



 موقدو كوفاراق كلوموعة بنما لسلام كتل: ريعل
 ىلالك ماي روض ولع ركتم لا ايل اضم ا لس املا د كوضا
 ةدطمرلاهزعم ةيؤعاذلاا ىلا و هبلس انو ى دلك مومو
 هأب ومص و اريفضر سغادش اضم ال عاشلا درضاط مسا يلك
 هل لملم و لص ا سق اراهّض | ادطلا نع هب ىناس
 ةضاحد الماك اوا هريغ هعمو وا هرصو)6تملا اما |ىهنم لكو
 ءابطاخلا ثان را اوم وا ندببط ماروك لا عج ا اهانشمل وا
 اتلطم بافلا كلوا بك اغلا ةدطملاوا بي اغلا درمهلو ا
 لصاصو تاير اثلا كان ولا وج وا مريب انلا روكذلا محض وا

 اهنوج امض ر لمان لاصفن الاو لاصت الا حض سمزك
 رسل ولا نيدللا برص م ةدصاح ثوردضو ةعب را

 همر ءرايتض الا الاى في الو هب 'اددبي ال ي للاوه ل متلاا
 «ابلا توكب تيررض ىلا 2 ورع مالاو كرام او ىناملا
 هيلئانلا طع ومر هلك هرصو |متم ا ريص ةموىمم ا: تلاذ

 ما هريغو م متلاررط اهضءابلا وكسب اببررضو برعم
 ما معو برد ةيلدافلا ل ب ضر اهصصوصو د سفن رلظعملا
 ةدساو ةلياناهن اف نلاريخ تاكد اهلّضام كس دص
 4 كبر صو رب رار طوف ل وهمس هو اهلبتاس جدنا
 يلع انلا لع ع م ءاتلا عضوم ركز ا بطا يهل « اننا جنب
 عحر'(لاوصرعم ةبطاولا ءايلارسكب ترض و برععي
 عوض هم مسا «اتا ان انل طسوا تاك ارك ذم تلم بلم افاوعشمل اننا ينعي (ىدر ضو برن يلع اهل!
 هلم إف ثالاد تاءرص قل لاو ممل او برغي ةيلماشلا اعومر

 ؛ انلاء تيا اروكزلا عج ءاتنا رهن يرمصو ةيفتلا
 ترص م او ب رطب هيلدانلا ل وعر لس جر مس مسا

 سوو

 277 للا جل ةحكحعا>جب 1 51111 1 1ع



 "يللا ثانالا عج انلارعطد تبر ضو روك ذلا عج ع لد
 نام هان زامو ثانالا وجع لاد فص ءدرعملا ثونلو
 :شللا لع لاو ورح اس دمت ١١م دله نا طوي اى اهلا

 رك ءلشس ا هزه ةلمحاغالا ؛انلا هنه ونت هلو ويدلاوه عج او
 رتتسم رص برضوت برص ريز كلو قوس د بياعلا كام
 هنارخ و خرم لخدي رز هضم ع رز اد وعم عري رثل از اوج ديف
 اراوص هيدر تدري ص تبر ض وص تيد نع لعن د يرض ها
 .نكسلاءاتلاو ةيلدانلا لع لهل وغم مر تعج ضر ئ اهرب يدق
 ١ ايرص تاربزلاو لماشلا كيئات طلاء فصل مشلاب ءلصتلا
 - لهل روفرم تايب زل هرث اع بي انلارك د ما شل يعن لاه
 شنب عل اشم يي فل لا تين ري ن ارنهلاو هيلع انلا ىلع
 اوين ؟تلارتم ولع ؛تلاد ثارلهيل الغ رب اد بيب ائلا
 0 رايد تلح اهينبكا د ثسوكسلا
 ثور زلارث ملا هجر يصمم لصا ص ده اس لادم لانهم ىلا
 لد د وهل ريب افلادوكذلا ةداحجر دم و اولا اونرمض
 تادهيلارث ريل فل هلا لانا ظن ونعم عطوم ىف ث و ريب زل
 هإم لع راع تابياملا ثانالا ةءامجردض ثوللاف نيربح
 اء كح لكاس بس رصي ةيلئائلاإ؛ عثر همضوم تارثهلا

 دعي ومساء وهت لصنفنلا ر غلا لئانلا ناو لمت ا طعاذلا
 اي باسو اناؤلا برّصام سنو رُط اها عم وه امالا
 الاالا بر صام عشا لا برع اد وش ا كلا برص اس و تك

 1 1 7 ا د 01001 1011 201
 يسر خماس و رع ذل برطاس و | عال برص ب و حالا برص
 قابازكوأ هك برع اًياوانا رغما ا ل ومن نه دلا
 ب رطالاعت الان مرام  لوتتد يسامح ا عسا هلك اذه

 تيعباع



 برغي اهناوانادلا ب رضي ام زاصنن الا ىو مارا سرع و
 ابرطا جرعطاوخ لص الا ثوكي الو رمالا عم و اهيرع ىلا ان
 د ىلإ ل وعشملا بأب تيرثما فرضا اوبر نصا
 لعنلا همم ررص ىرلا هلاداق هفمركري مل كزلا يا لما

  لاتغ ىدتبملا ل اسير ين هصاوط لهمس ركذب ههسر و
 مم همايشل هلاهاذ هصمرأ زي  ىرلا عطول مسن الا و فعو
 ايات رزمنلا نع هريخات ب وج وو هس رعد هوطر ئ هماس
 ورم رص لص الار ري رث بر ط وح ىلا ذ د هشييلل ا سل لصنلا
 ابوصصتس اثنا دعس ادور م راصق هيلا وانس ل ١م لع اذلا راس مبا وضل مقاتل اهاتصرصتلا لصارع هلا نص صل برص داع وص د زلا ورع ت د ايسر
 رضالان عا صا زيي ل عَبص ان ةروص) ها ئلاب سسبنلا
 هموم املاو هبل ان رك لص ّلخ قماؤلا عم نعشلا عا
 هرضاذ صاف سلو ىل وا محى صاناث امك ء أع مر امم او
 0ناك ناو هلل و وسب د ليمك اري دست وا تمت امين
 يلو نينه درعا وتم اي وذو كوليتم اك
 لام كه تكس و ردي د رأس د لاَّدب وح اري سن وا
 دوست ءلىاد مس ف ل وعمملا ىاوو لوما سب ل هي ال
 هيلا هد لا رف اغلااف لعانل ١ مرّت اك ضم درط اذ
 ميارزلو ءارلار سلو دانعلا لعبل رب رز برع ىكوق وح ىضاملا
 ل ومشسم رب او هلعاز عسولا ل خص لصاس حفص برص
 هيلاْشل !ثلئاشلا بلان اطير امس هدءاد مس ملا
 لاف مسا ىئبم عاصم لصض بري مي اعاد عرضا لاباس جك د ءل ىارطب رب بر معل ىلو عوف مرانعملا
 بيان ريو لوهجملا و لومفلاىئئس تلق تلشس تاو

 707 وا

 ةساصرلل نسف نى
 ا



 : ها عب وسنلا و فاو ان عسي ل وصقم ءا ماشا
 7 رسول رطل رمل وتو اسم رس ايا درج تركب

 لش ايهب ارا د ءارلا فو ءايلار نب ورع ركبت ارل رست
 باب ممدتتم اره الا ماتا مبان سم اىهلبت ا 1

 لص نإ ضر مد ا لعام حب ) ى زلال وعنملارب لمانلا
 ءارل سكر ءانعلا متعب تسر ومو بع لصتملا اي لصفشمو
 ير رىعم ا تلاد ل وممملا ىنبم_اطاس ل صم بش هي ارغار
 هم دوق س ملا لو متم ينام اع وخر و مدح وراكتملا

 وعنك قص ضان رمق برص هبازاو ؛ارلارسل وامل رطب
 0 مول ف ها 9فن راظعم اا يع عم لهتم اريام ا و
 هل ءارا م دانعل ارضي تيرس لدا حساب ل وعم

 ١ تلاو لومشملا ىنبم ضام مف جر مط هب را د الاخر

 مياس ل رشم هز الع وف رس عضصوم ةسيلع ياريم ع صوتسمملا
 وع ءاسملا "الاء ءامرارس م داضلا ريل تيدر مش و هداف

 ريوس الاول وعنشل فص صام مغ بر 1 مام
 0١ د ومسم اهناؤل ميرو ونمو ساب اهطاربمم
 ى رص ةادنملا ءاتلارصو ١١ 0 ابر

 0 لاب ومنلا صوم يلنيص ييرم هبا ارئاو

 لع خر عومي اتداعم بلم لااا يط وسفن اب ةلصتملا
 هزم لخ مم دلاع ئل لاو 1 ا ل
 0 وعام 0

 ساو مانام د ةيايلا م عفر وم هاوار
 ؟اتل ارثصو ءارل سلو ذانملا ملعب نكيرطعد وت ممالك

 لومشلا فب ضايومف برضبارئاو تونلاب ملعتملا
 مولات



 0 ا اهلا كتل ع "رض مم يغملا تلو
 ها 00 اندلا وم ممالخ
 0 اورض اوامر وسلك ل هدا يمس
 0 بلا + ٠ ل وعمم
 ا واو وشم او ملص الام بلصاخحلاو مكتمل هزذملا
 كف اعود راكتل اذ اعبر خال نع اهينس زك وو
 تلالا رم داو ةنضؤلا ةيطاخلا فاه سكت ركذما
 ونلاو مك سل اذ عج ب طخ امص دصو عيل او ويشملا اطضذ
 ضير ب ساس كيال اباطخو ًةدّركلا
 بالاول ويكرقر فاح اد هله ا ده تن لوطم لام بطت مب
 ععف برع هب ارفاو أ ل تابرسلو ل وارطن يرض
 خس و وثم از اوجر خصم ريع مط هلوعنملا خب ضان

 وش و وت رهن ةلكاق امل ومعم
0 0 0 

 نك لا سلا ل وعفملا فيم زمام لصف برثط هبارغاو
 نك اءاًسلاو لوعمل بم صاس لض رت مباركا
 رتتسس م لبان مسي لام ل ومشمو ثنيان رح رضا ف

 ابر صو خطا: هر 0 اوج
 نيس مام لمص برص مي الماء وهلوا
 كازا 0 كما عبس
 ايي ع لوممم هن ديرك عنو م ةسيبس الا
 برط هب اراد بباغلا كس 0

 تنزع شا ينل يحرص تلا
 يصب اونرمص و لهانلا ند اي لع فرم ونوم ف بباهلا
 يبد اس لعن برط مبا واو مزج[ ل صام رك هلوا



 وصوم ىف تب اهلا سركدمل ةيايجار رض و اولاد ل وعملا
 دب ئئررض و رياز ىرهئلالاو للعانلا تكن اكل ا طع جرم
 ا يلا ين خر كدا
 تابائلاث انالا ةىاربر د ثونملا و هللا وسل لال بم صام
 هل كح اشو هلداؤ مس اد ل وعنم هزاع وف ر وطوم ىف
 ايي برضاسوانادلا برضا فشلا يك ل وقم لمعت
 ال !برضاسو كاالا برطاس و تس االا براس و ن
 ١ وهال رضاسو لئاالا برعاسو ّمساايأ برضا سوانا
 ب رطارو الا برعإد و اع الا براد طولا برصاسو
 ويح! لمنلاو مخا لا انا رص دال وهن كا رك شع لا
 نركب هيلع رست هرغالا لص اب وكم ل ءالاووزمم
 رهو رذادادسيملا راب هركدب ل وطنالف جراما
 موسم نلاوقن «ارتسملا تساد و ئرللا نم علب ارلاو ثلا دسلا بالا

 2 فاهههبكس ا ام د شان اريذ يلدا ل ماو علا نع دراما
 رئازتاريطبر وراد بوما وشراب د فر طا لمفلا مسالا
 تاكوس ا لئاشلا ميكنللا لماوعلا دك ىرراملاب ء ههيسكس وا
 ميرصلا ولا ل اذم نمغل وصد ليل |ىهلس اد توكل اهي اوضاو
 دس الاوارسب ال اب موطرم وعد اد ّبس ريغ ب او دب زرادسم جئاولا
 توكل ديف داش ال وا ءدصو كلاب ماّيش هلا نك رابع
 ى١ دباب موفر دوه و ريض م اَك ءل دال نع اربح فشلا
 تاد مدرع اور ومد طارت ع اولا ل وم ا مسالا انس و
 ديرصنلاو هرب ضو ارب لالخ عمر م مدس لس وإن خاوي وهل
 كارما عرمرم سر اوت ىلصالا راو مكر يخ م وص
 دس داعم مكاو أسيا توكب مات ع يللا يلا رتستلا

 زل

 ' فراملا ءارتب الاب لح ءااذننل عوطرملا ل ولاء ار صلا
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 رياقو !تب هلا, عوفر م أدتبس يزف ري انبي ب لا راما

 لو ولع رك نينشم نان وكي راو ادتسبملاب موترم هريخ
 فقر ةسولع وار الا ىلع عوترص اري زلاو هناا دايس زلا
 امياؤل الا همئر مالو موتر موش د هريخ نامياذ و نلالا

 تدرب ذلا ئلوموف يعن هجر كر ندد وحب تانكي غران
 4هصقر ةد ولدوا رب الا لك ءوقرم دو رب زلاف توُمعاَق
 ممالك 2 موشر وت و مرباخ ثوم او ديلا كرب اين ماولا

 هعخر

 عصر نع وك تاو هةر و ءصلا نع مبا ولا واولا
 كنور هزم تانوكب ءراتو ماع دول. زلا ىل وقوع ريك
 تدياسو رع هيج ييسو» . ل

 حج ع نول فير ب ااتسضر اطال مو ثان صحب ةراتو تادياد
 راكتوت دوج ولاد ماو تاىاذ تارنهلاوغ

 مص ناروتو طه ثيص نم ا. جماو ماض دونهلا ف نول
 هلب نوت ثم هر كح 3 م ندا مرت اغلا ارم مق رضا

 هيكاانو ثوياد ثو رب رلا ود ايأق تاس زلاو نا دير

 ركل ان اونو لمفش ا عرمان ارم ا "ارتبملاو لاذ
 «اتلاوحمب تئاو ه بغت رلفعلا ءا دع وم لكيلا نك د هصو
 قمل, نلارطب اذ او ةبطالل ءاتل اركب تساو بط ئه
 عم دن او ني انمار وكذلا عجردانلا عب ثا انللمم
 ةبئانلاةزلل طر بئاذلا زم وصد الماما اناا
 حت مثلو نموا تاك 'ركذم اتزلعم ب اغلا ىنذملا | شو
 منع ىشد تاباقلا د انالاوجب هرط و نيش افلا روكذلا
 تسمم راؤ ااه بلائلاو ةلمئنلا عصر لاا صرب اصلا

 وف ياهلا زعلان اهب اطباء اهنعر بت ثا تادتبم
6١ 

 ادسالاب مضر لح ف لمنس عي دريم از امانا كلوت



. 
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 و7 سرع اتم دهن هنوماق نف : سعرا
 هارتملاف تائات نطو توات سدا ان اص د همام زد ماك ند اك شنو ثوم ام يناو تام مانو لاَ ساو لامرتنما ءاسماننا : همش ١اس و مثلا نح ّءرانن واولاب عوكرم زياش كوت اير اوغ_يدك دريل منال بارا ميم هظفر ال مضل

 هعأر رهف تاور يصل دا ناو ناو اًجناو كس و تساو نايف ئمملاو بارغارو لض ريول نبسريقم اهلك لاشس الا دنع
 بيلا انت ةزيملاب ةامللاو درس يظ مسئو و درس حست نإ يسع ظ ود ثيح سرك داما مل يع ل دل فدع اهيل يحاول
 ب ابلااضو مئاو اىوج وا لص تاكو لو اههسس الد ةلجج

 اهيبلس الو ءلمس سيل مثال دوس علاتس الا هذه تر بما اذ ثوم زو نامت ثايب لاو ملا رن ىلوت وخ درا ادرس حس
 ايلا ةمير | ىلاذ م حو اههبكس و ةلججاوضد دزمم ار يكد

 للان ف ناكل اههبلس كه انيس و لاق كءايكس دانب ..
 نيوا زوم ا عرب عم ارسم ا ءريشم ءارشعالعلا هلداق عموممل ل »م , ١ : ١ 0 ٠ ٌْ اا 1 1 | | ص ليل ف هان تام اشلا فزفلاور عرج او راكبا نع
 ىوروملا فرغلاو ررجطاو را ندعتسر وعلا ثا يييتسلاو رم روك وع ترغلا2رارلا يف دب زن كلوتوع ر درج اوراجلا
 لعشلا 2 سس او ا تاكل وكم وا سنا عب رشد تاوارض دل

 هوباءات ٌملمو 'ادسبص ب زف هول ام اق دب رش صل وم وع دذعاد م
 دي رن كلو لع هردبخ عسا تبا و هولا ص ١١ه |ههنيب طب ارث لب زر ث عر راع ضر عمم ديلا ف امملاو لعاىلار و ممل نم
 شادو فام ارب مسي راصد ل وا ادد دب رو محارب هس راه
 هبراج سم ؛اهنا هع لوالا أرشبملا نيب طبارلاو ل مالا انما راخ عفر يوم غل هذح د حالا ارتسيلا لعد فاشل امشي يع



 هو جسار سو ر ظلوا تيل له لصاتعلابلب 7 ْ ٠ ' هيب -
 ل نائ اكاد اهنا ظار ناك ل مالا رش ماما انهن

 ماقتالاهزهوايتاوض اضنتنيط ع شالا» اهتارصاو

 وفرت افرام اهتاوطا و ناك اماه نلت اهل هل ول
 تبلل يح ىلا ريل ا بصسنو اهم حسي وأ تيما كاملا
 بومذم ا ءالدأغ موطر للا عسالا رجس !اىنبا و اهعربط يس
 هلل فت هرج اهنناص تن لاص 2 لاعط ذلا همم نال ل عشم
 لوعشملااع قي لغانل' ثعر رصي ثا مناك نص ىلا ظدحملا

 ”ئالد وص ءاؤ ورج اص ')١!يءاىس طن صو طيب او) (تراصو
 ناك 5 نمل ا و 21 اور
ّمسالا و ماورلا عمابارضاملا ف هشئر جم ا فاصت ال فد

 وخر! 

 اب انيس ت اكوع عالمسنالا عم اداو |ييحر اروع مدلا ثاكو
 وق «1ل ا رمح اب هكر ا فاقت ال م و ىسم ا فاذلاو

 هند اضن ال مو تا طل كلا اين برر ىسما
 ىو تأ عي ارلاب ارب دشس درملا ماع اع ابلة ربح لاب
 اىر و هيمنلا عجاوع معلا ربط اب هدير ا ف اصتال
 ربح اب كرر ا فاضت ال ىو مل اكل اءادفلاب لط سما او
 فامترل رو تاي سس رانا اءاص ري زر لو حن اراه
 راص بالا ارطقص سن تاب ولع اليسار يلا ب همر يح ا
 ثمالاد اهيحررر عسسل راع وح لاّيتن الاو لي يلا م و

 وخ هيب ملا نع درج ٌىالط ال ارش لا ىلا فشل صو , بيل
 فروافاؤرساهلاو وساملار ن 1 ا امان رد رم ىسيل

 رامبو ئئفاسد مشن )امو ل١ اصر كسك قاكلاوردس
 لاعفرلا لص ءاهرلاو ى هلام ا هومهسبتس واب الا ١كب بن ورقم
 لاح يطص سقي اس بسح ع هلع راها خخ ا ةسز لل ةعبدرالا



 انسحب اتفاسو |سلاج ٍءرط فنا سواد اع برن لان اسوخم
 ملو ةضما وامر لسع تلال و لاذ ميكس سواعرك كرب ابد
 م اداس كيم اال وعر بلا رارتسم الوم ميطرلفلا عسر يدصملا اه
 قرغلا كاهن ارذل ٌميطرط هزهلام جس و نكيلا اد درتس برن

 رب زر ماو د ةرصرد رّسَسلاو ررمععاهتلص عما ٌءاتل جر دصصو
 تراكم نردعت ىذلاو فا اهم نرمعن امو كيلا ١١ ةرّمس
 ىئاللاف تاكو ثردعتملا اذ اهيصام لل عب اهناونلا
 ثا تاكتسونعاشا ل ىف ل وتس ر مالا و عباد عراطملا3 عيب صام او مما وع درس الا ف نك غراطملا و تركي د
 اىائواهوسارر و صضطان صاس لصخ سا مب الاد اياد 2
 مباوارا اس ثوب تاكا ص عراضملا لخؤ ل صن اصرخ
 ل منو اهربط اد إه يساري زو صقان عر انمم لمص ثوزب
 ويساورهانرما عض نك هب ارغاو نا نك تاكتسرمالا لخ
 رد رز معا ل ومنو هريحام اكو تنا عري رفناب وجو ميكر ختسم
 كلو لّصام تارنو طع مب عادا ا يطا اهنام بسن جيل مئات
 انام سر مادام علكاد) ل ومن سيل مادام اهم يرردَس ذل
 اياود : لا هس ميلاد هيكس ١ انو اصح اشي و سيل

 وأ رشبار بع ى اربح لا رن و |يمسا جيدا رتبملا ف عس منت اهناذاهت طاو نإ وهف هس اونلا لس فاشل مقل
 1 هلاك دادرا تكوشد اهربح
 لو اكو تونلا رب رشسر ةروهلا خه ناو بابلا ماوتنر
 ملو ىو ةاشملا الا يغب كيلو اههيف ثوللا ل دشن

 هنا بارغاو ناجم رب زب ثا لوقت ةريضالاماللا هيريتنب
 يسرب زو ايلا وج رت و مسالا بصدست بصذتو ريكو اعرع
 مط ؤلب ب ارواو ئلطنم ايسر ثا ضحي ل صن داهعرتح م اند

 يمان



 ريكو ةرح تاو هب ل عفم ايلا اقول ةنونلاو كان
 اور [يرخطل ءاؤاهربط ندطس ءاهيسا ادار سكس

 قفلبرز زمثلاو ىفلب لما هئارع 200
 / در اربال از كتب ةصوتشلا هنأ ز امو سرر قالطدا
 لوضنو تيوتا تل ذل اتليطن يوم عااد
 سهض اس رع تيسل و سلاجإرن كو رساا رن ٌدرأك
 مرتلاءاهنعاح د نو لع اهب ارهاد مدا بيبان علو
 يو اهيساعم ئلتخت اءاءاهل مم لد ال
 ل ناكوع صاملا لمفلاب اههريسل رمل لس تلم ائاو
 نامت ا اكو مف ىامملاوع اهتل هلو قنلالع : انيلاو

 تاو ةروسلللا نائعصو مزيت ”ايوتم ل ردخلاب هنع

 هيبسلدل را قصمو هللا كات يا رك سلا معوتملا
 هب نبل ىمصو يمس رم هل ما مراد سلع م ال رل اوهنو
 توب وسام وع رب م لكلا بقعتو محو الد رول
 بس ررس الا بلط وهو ىرتلال سل ىنعسو هيقنو
 ه درا و تان الاب موص هنعربعم اوعحو مق لاو

 ملا اماو يهاص ةييرلاد مكي اص كده تاف ىنحرب
 1 اهينإه اهنا وطار تنشيط و معو غساونللا 'س كلاعلا
 ع محلا بصز3 2 ل والاهلومعم_ميو اريل
 "هند. ل ىمشم اىهذاىثد |ىهيصنت امناء عايلومنم
 اهنم ميرا هب لاما غرس للا نمرك 3 هوني امال ثيح
 يضطولف تننطر طو ىفاكلا ل ومنملا َءوموحضو اجر يفت
 بك اج ليخو ايت تصرف تبص و اىاع ارب

 اق داصاررز توهم تععرنو اال د الهلا تلض



 تباروم و انك لومفللا وق يمك ريثت اهم ولك
 تو وو اي هاصاي زبد_لع و تداغو اب وج فورم ا تيار
 ل اًعتنالادرييمتلا ث ارث هباشاو د امئانراملات تدع هوع
 و اًمن هصاربز تزخغ اوُعغ تزكااهو فرضا ل ةلاه م
 ةيسنلال ومصر يني دصاوو اًبربا نيطلا تلعص وك تلعم
 يميلك ماوصل تمس وع تيوس وهو ويسلاو
 لئارنع نان ل ىمضم لوتي لمجد ل وال ومفصل ل وعي

 راب سل غواو را حمس نا هل وق ف ىس انل الغ ىلا فار
 )0 ا بلد د يع

 ىسساوخلا لاصق ثءاال ل ىعفملا سلاحا ا سصنت عطوس
 0 تندض هب ارئا غل وين و دصاو ل ومضس الالا

 لاووممس اتلاعسو ل داد وسم ماير و له ار لمع تل
 لاو اان و لسن تلخ مذا كنار تلغ باها فاش
 بربي هاني سكت تلتن ايل ارسكب تلي تليخ
 لوالوممس ارو نيكل ؛اًنتلال ءايلا تن صن اهتكرع
 دينياس ةلكمانم ىكا د هبلس امو ان ل وعئس اهضانر و

 دينيا ةلشما نمو قيمدقلا مينيام مللسا نمو ثاجرلا دينياس

 تاير لغد اهياونأو نطو دار ضلاله فرت الرديصتلا
 هلو از | اهتسار/ و هككد و تاي وصنملا كرر كذب تادّحص تاكو

 0000 يم صل يدا ععساونلا متنا
 ١ تادهمتر ؤ توعنلل عيات تمنلا لاق ىرتم اإل برست 5

 مبعد ايوصرم تفشل د ام تا هيصد د ادوئرص توملم اتاك
 اي ا ايا وس عت سوعدملا داكجم دا ؟ردكتتو هرم ت وهزم د مدادرل رو اضونم# توه ان اك تا

 هيترتتسلا توعلا رص تصنلا صفرا اييسسلا .

 - ١مان



 4 ل ويكيو هدجصو هتيفشلو هدارقاووشيلاتو 0
 57 هي ا اواًنيَسم انيك تفل حسو قيء ةددراذفئح
 0 ( تت ننصم ا عك ذامطه هين عشتار هافلا توعنل ايدبس عفر

 تم بسس م 4 لوّمت ايبب تملا ىو ةامخ م نيش ا فهمّجو

 22 يس اور براعم. وازالاوم عاما غرتسم ا تومنلاربدشلا عقارا عملا تملا
 لا ايسر تيار بصنلا ىف د لقاعلا سل مامر يك تلاو نر قتلاو
 2 هس حاد ووو زوز وم ل ومنو لئاعلا م رب تدم سفح : لقاعلا

 عهكدبب 2 لهر يدر الّصاد الجرم تسب ارو ل كاد لصر اه دارتالاو

 ثرفاملا تايب زلا ءاج طرعتلا عسر كذملا ةبشن ىف لوتتو لئاع
 لوتنو نيلفاعلا سيد زاب ثدرمو نيت اسلا نيد ديب زلا تيس ارد

 نيل راد ن الق اد ثالجرم اج ريكتشلا عم ركذلا ةيشتو

 وسركالا عم لل ومنو ثيلداد نييلحرب ترم و سدد اك
 نيرا ا سارت دودي زلا اجا هدول
 ءراومو نيلّداملا دب دن لاب ترم و نمل اهلا
 ل تررمو ؛ الدع لاجر تيس أرد التعلاصر
 انهدسأرو ةلقاعلا رس 2 ؛اصزبر تل اهم هن وما ةوزملا ف

 ءامأ -ءاجريكتنلا عمد ةلّق اعلا نسر تدرمو 0
 0 ارمأب ضو ليا اما تينارو ةلماع

 بارو اتق امل اثارنهلا س0اج قدركشلا وم طن لاش ل
 ريكشلا عمو يتلّماعلا نس رهاب تادرمو نيل اعلا ب رنهلا
 ا رمو نلف اه تير ما سار عت تنساه ثاتاماتب اج
 0 - اجريت م كن ألا عمجو ل وسَنو نيلتصاد نينا ارمابرب
 ظ كءررمو ت ال واملا_- اشهلا تيارو تالئانعلا ت تايثعلا
 ظ ص موي محم دق املا تاشهلاب
 تعشلام تولّوائ (نب ترسو ثالئاءان تيالو



 ْ / نوئؤل ريت الدي بس فلا رع
 ئ مدار: توعسل ار عمالاناصءارطعاظ اسكر

 ترو هبس عش سرع 2 ' ا صو هس وش
 قمح انكر هاما اوضه عبر و مسن نم

 اور بوو بالا وازماما ظ
 ىبدبس عفا ذا ايي لوس درتسسملا تومنلا يزعل عف الك انهو
 م هوب ريالا بزي ءاج نو تلا ”هتقن ازال رهاافلا تومنلا

 552 ١ومو هوبا راتلاري زب تدرمو هوبا ارث املا ار رقما

 هور ارضاء لصرن ترم وى وللا ناد الصرن تنأر و هولا لماع لصرم
 ١ شاربا ملشلا تارنولا ام شيرمتلا ركل ةيدن طل وسند
 ا ضاوب ا باتل ل رس زر تررمواشاوبإارءاتلا ني سزلإ تار و
 هلاك نيلجر تيارا طاو با لا ثالجر ؛اجرم تلاع
 ركدد ا وص ل ويت و اشار ب امناَج نيديحرد,ت درصوو الاول
 ماسلا لاجرلا تيئارو ءابأ ماسلا لاجرلا ءاج ذيرمتلا 2
 لص هر باي ريطتتلا عمو احا الا ل ابسرلاب سدس ا
 مابا ل اصرم - رو نو يلبا .ا ىلا الاجر تينار و رطو أبا اق

 اسوي تاتلا رلع جبل اج ليبرعنل !عم كنوملا دزملا ل وعن
 داراوت جريل ليام |ماكلا ءاهب تدرس دا سور راتلا نع
 اهموب ما ءالماي تروا وب اما: أمم | -يارواسوب ١رئاغ
 |شارب راسل هسارلهلا ت هاج فرغت اع دنوملا ةينشت 2 لوطن
 اشأرب راتلا عر دلهلاب ث درسوا طار ايلا دس دنهلا تمار
 .اامئىمت كا امو |شاوب ارئاق ثانئ اس | ت ءاجريكستلا عم و

 جم تس وما ومب طل وتسو |هاوب اراك رج ماب ت درصو |هضاول
 ع 0 ار و و ابر ئاسلا تس الهلا تداج قبروتلا
 تااح تلا صد هناا داًملادس املهيل اب تدم ل رم و ابا
 دقو هر شاب لاك سن بارو ضبا لاق كن

 ريكشا و, سرر مسا انه يملا تو اماما

 ىخ هدازازع يسكت رانضن عجل حماماد عض يلع جم امئاد
 تعد او اذه ىىيعمن ئمطيو ىهنؤابأ مايق لابحرب ثدرم
 لا مهبشملا ميسصلاوا ل وسما مساج تسفد ثا لك انلا مسأب

 ع مل

 ماد تاس رج



 اغلا جبس ادلع واسس ل! ل وحي كاميف زاج م لاوعتس الا الهم هيلع
 مبلل ءىببسل ا بصب و تعنلاطمرختسم توعئد اربع
 عجداطي دديص م هيلاتعللا ٌةفاض اب ضخ دا هب ل ىعفملاب
 ءلاشمل ىالامفلا لا وجرب د عم ةبلسلاو طين اش ذل ومص

 ىاجرلا ءاربملا بصب هجولا هس او ادبملا ب مزعم ا بز اج
 ديحرم ىروملا هبسانيامب لائم زك رمنت اذكر اصعد
 رتسزعر هاموضد رفلا مسالا ل والا«( ينس اة
 هب ىتنا ءرةناواّمناو تن او' تن او باخ ءانخع و اناوخ
 ممل مسالا فاملاو لص ءرظء ارض درطو وم وع بياؤ وأ

 اوس ههبشس امل ءاشسر يع هنيعب ىسلد نلدامو عمد
 ث املا مارماهرياع مارت م دن رن وع لّهاعل صرحت ع تاك
 ةاشيرسا ةليش ولج مسا رزدكع وغلا ةكس و ث دعو
 رثد ةماساو ويلا لهرخ نجوم ثاوبب انا سسج لغو أ
 داراه هيما مس الك لاطلا# ةربد ناوجسكئمل و ارش ولا
 ًةرادس الا هّيصاصو هم ومايا هجو و عساك سالا مسا هب
 داود ناوص انه و سس هز اد سنع |[ كرا هب

 ردن د ركدم ا دره اذه ا ات او عد رينو لصرسو سس م ٠
 كين زلا نفل اناه ورك ذم انكم الش و هسا ةدزهلل
 2 الالع دى لاب ؛ الوط وار ءابعن ا.ه ء ايل اب ءاعغ ل الاب
 مودا لالا مل و زل مسالا عب اراد تسول اوركدملا وج
 يسافر سو غلا مشل ةزرججرلاو لجر اوه فيوتنل
 هما ذسومت عر رك زم لا ةعبر ادعت نمرص او ]| ندا ١م
 مول و ب م الذ معلا لا املا 4 د. اههم رام وم بئررهملا ١

 ا اعاضفلف ب هرم موا ع ازمم مكن هس امس الار ف انصملاَو <
 ا امو ءارلا | شكر ربجردار واذ ل ول او لعد لا ميل هي للا مسا لاجلا



 هيلا نيل مصر د نوهت عير الا دلع نم رصاو ىلإ قيبطا ١ ظ ظ
 00 ا يل هي ل ا وتر املا ت0 تصلطملا ةيئيحلابة رم لا تريم امناو لفلا صر د يف هنا رمطم الا فاضل الا 5 ظ ]

  عيوملا هلو تملي اك اشلا مب تعي الو تحب الر طم ال والا ماا اهب
 ظ لإ اب تعملو عر انس الا مسا سس افا عل الاد دس الا مب تصب
 لماكلا هبشص ى عن اسس مسار اه حو دن اب لب علا ] ناز م ملا و اهب تمس و تمنت مفانص ل اب يضر م ا /اهلاو
 / وع رثأ ثو د هد لعءازثادص مصاو ب سنك ل هريملول
 كتاوصرع لع ئ واصلا | صرلاسسص ديال هناف لص

 هازالارم دصاوب لج ءطفنل صفي الم ها ىنب نم لاب تطان رك بع
 ىلك هسنج هاا ثم دري لهي داصو مم لبر ثم و و لاجرلا م 5
 ] سرد لجد ىنع مرهه مالكلا خيم يلع مانلاو ولالا 11 ا 00 صر تاما ارك اسفل كتلالا 2211 0 علا بيزؤليا ةسرفلد ضوطهيف ىلا ذه ل دبلا ليبس عا م1

 70 سلو رجال ل وسم هيلع مدللاو ىدالا لوطد لصي اىهنام كايرر , 5 - 1.
 ست الملا وسو يسنلا ئطع هدام قط قلا'_راب ةئيي رد يصل لولو
 (تاثءاب ل ويلا لع ةرطض نلعلا ف درحو :صوصخ ى درجت شمام روش اكوام

 ئطعلاو ورح يأ ثنو رن الخ يم ال ةنطاعةزمهل !ًةروشلل و
 رب )هاج رع بيتر تر ع هم عيمملا ل عوج ا ندلمل و اولا م ؛ ولا

 وع بيئمتلاو بنر ئلل ؛ائلاد همس وا هرمب ءا ملف عد
 للملاعب سو رب ارحب بلع ءاج ورع تاكا ذا ءارعص سر اج
 دصين ور ارحب هساكلا ذو مر مم ريب ز اح وتع ىلارملاو بيتر لا
 ب وزن وُ بطلا رس ٌمحااب الاو ري ئقلا وأ و ملهم رب ز هرج
 عمشلاو ماهرارلو واش لاو ا وابعلا ريلاجو اهضاواارنه
 ىف ءنيس ل لص ب واىرعم لمل مان اوا انا وح ربحا رس

 يرش

 - ملسس ه-ب ليه سمس م عه هسهسيمبي سيايبسبم4يسصببيبمم سس سس يي سس بس تيبس



 عر اسر ترش بيعتلاب شل مأرب ممبو انهي انس ظ
 . بيعت الواب كيال اويداو امالأه تب

 لكم اهم ةقوبسسلا مره مرمي تلك |نيل ميم

 سم ع اارو اياد دعب اس ادام ياث ناوعان ره اهناتصم

 موا لب اريل هيزصا ولع اهتبوضولا لبر قانا
 طن و كاردتسسالل دولا هدوكس نك و درا ثريا
 7س انعمو ةنطاغ ثول فان اددعب ئ ىصو أع نكل ابن
 لهعب يد ءأبب ل ىنح سس انلا ومع تاو مي اعلا 06
 عسوله قد اوشا ةلجو ءام ىصوخ هيارس اه "عضال

 ةكورلس حط نا نسجل عمر صه هل وموت عراج توك
 لعمل صا سو هبوإلا' هزهم تبعات اهب رو ةنلتكك هصوا

 اهس ]رقص ملمس تكا تصل كا نارا بسب عضارم
 كرع وُ اهتيصن ثاو ءارَس ارح سارا بظل
 ردو قدرا ندم دمرها ال
 ثا هب اما ايا امل اهم سبام اهيلاعسم ى الكا

 بوصسو سو ١ ىوطملا تعفر ونمو اهب كندا تنفلعع
 كى ع وا 1 قولمعملا فنض صون لهوا ىولمعم لا تمن

 مسرور ياتو لوس ىوطمم لا تم راج مور
 م ارو ايس زب تن اس بصنلا ف زو درع ب ل اج عر لال

 لمثلا ري رمشلا طع ل وّملو رد رن رت دم صلف ١
 همس زر هه رمز نل بمسل اى 2 رز رصّقد ث ثوعل عضرلا

 اضيرع نطملا و ورح لاس رش ب ز دعم رقي لم جا يقر

 ١ لج رملدرهاطلاو مكرشاطعلا نطعر ” نا مالطا نم

 ةكرعللاو ركنا ون ةلازعر هيلا و راف
 ا

0 

8 0 
 01اتبرش مى اهلش ءارْو



 ٠ التبن لت نوم ايدي كفؤ اها ا» و لاه ادا وبانناوهررسرر ظ
 ىخعبت ريكا لالا اسد زريلابد كاوا اري دع عا دادس بي 7

 تساكنا هغشم و فاكلا حب وهل بات ىاكل اكن رولا عاام ضفة دإ انالايعا ظ
 ثاةوسعل قد مهر موملا «اجو هسنن سر اج وع اى وئرم م و بعلا

 هنمزض قو مهلك وتلا أر و سفن تيساروغ ابوهمد 3

 قر ميا وتنلاب سرمد هاف دب رب تدرصوحخت اوضحت تاك |
 كرم وّيلاو ستاد ملشس دلانس موت امة عس تاكد تاهقدول

 .رقلكت هيينل هل زل او ئل ال ا الا مرياعل اي ل الا هم ضرس
 ثدل تفسإف هلاماك يعتد وتي | م رياض ا اص هل اب دسار عص

 - 6ك هيلا لع تاركشا 1
 00 لال اب ىونملاريكتلا يلا كيو
 ى !«اثلا وكس ننال ةمولمم ا ”نلالاو اهيدذإل
 يس جاما اى تاللان اهب ربصملا نيعلاو تاذلا
 تلك د اف تازلانعر اههاوغررا اسرم يورك 001
 ١زانرلّئئوا ءلوسرو ا "دمانك تدرا 500 ا رحاررز اج

 هع ,تيتحملا تبن و راىا عفت ا هنيسعو »سفن س ز ءاه تلق
 مسءابج تلا ان لوحشلاو اد ةطاعذلل اهب ركؤي و عججاو لكو
 اان لمعيملا < تع لكن اب ترجد كلاد رهمتعب ْي كالا ت ١ لص | ميلا

 توعد مهلك م وعلا: اج تلم ويجب ارح تيس ورا
 مس ودعم خا اللا كونا رمل ةداطزرلراتلل كات دقو

 ةبيلع لسنا عشا وب د اوتو عم كو د
 عسب حا و ١: رددجلا ونكت ام ل وطعام عئكاوكا عرار ىا ىو
 ءمم للا راصلاب وصي أو قنعلا لوطو هو عَّسِلا دس وعام
 000 - اطير يارا جلا عرولارسو مهزبلا

2 9 

 و



 نيدعلا فيشنلا هاذا لوتت هعياوت نع عجاو عمجا نإ
 تل ومب نغم ارفف وفن دز ما كر
 موقل اب ت درم لمزنحلا ف هصياوت نع عباد دارثا ىو مهام وملا

 هين 11 تين صولا م امنماؤ لوعت و ْباعصا

 2 امجاد نيدجار هاك مولا تيل أمم وحج او ل اّرِص ١ و هنيع

 د6 ماي لا ناعم هرم مل اج تررم هعباون روت.

 "ال سلال يرز' ىلع جماد عمجا لن ركو علاه سسشنلا مددت طرب ثيعصبب ا
 "دوج

 بانا هىفر ؤئنم ل ربما عباتل ديل ال ربل ياي هارت
 3 رب ااوا هل وق تسايودمسا لش و همز و هدهزخ د مصل و

 هبس لخإ ميج و هون قعبف من فقوا متن ل
 الان م مس هلا ل رب ىلا وهن و مزجو لهزصو بفن و وقر نم

 ل والاروهشملا ىلع لاس | ةعيرا كا لصخلا لم لعتلاو

 4هل وأسم ومص عمك نم يئس ىل رب ىا ؛ مك انس يكل ال ب

 1 نمازي لاي فالكل اص سعبلا لب سس

 ثاكلازرخ لا« ب اي ءاسمو ا اريثلو زجل لا ف: ليات هلك

 و هنس ل ربملا نتي ناوكو لاس الإ دب

 الفلا رب علا ب وزقلا طيف اش اكل لاجل نير
 تار وذ سدلاو 'ىشلا ص ئلسلا ل دب ل انف يطول هررعا تان مام سا ربلا اال اهلئركذ ىزل اؤدلا نعل دب دا
 ديزاسمو دب كرضاو هاف ٍسرنو اسلم ءاج ربا طا رنا رن زءاج
 ظ هلع كلام دينا هيمو لك سمزكل دب عسيو امك نس اش لرب

 ظ فسرلا تلك ١ لكلا ثم نمعبلا ل ري لاشمو جراطملا ل ربل اب

 ظ يك راو لعاو و لمف تسلم ١ جلا كا و هيئلش وا مثسعت وا هئلع

 ظ
 ١

 ثقمح اوس و زكر م لع ل دب نيفرلا نم و دب هكلخ و مب ل وعم

 «ىافرر رى عفل لامكسالا ل دب ل امر لهون و رك لاذ ضد
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 لرب رب ز كسل رب هىاغو لعاب ثوب ل ومشس و لمص ىعح برود

 اردبا أو سس يلا ان تنار ايرملال دب لامر لارمصا
 دصزخ) ريا رب ري اسم ل ري نسرلاو مي ل وهصص اسر و لساو د لمش

 تدع كملف 'ارسا سس مل ل ومن ء1تءدر ١ نما كاز و
 تلصوع ىا هما رس رتل رب اى هل يو قفص اقع و هش اه امن

 0 -_ : ش الا ةعبرالا ) ربلاماقا ءدّشما هرههف سلا افنفل صاب
 اس ةمبرءالا ماب الا هيف ىرجىط !كار ان لعشلاق اساو
 000 0 ندي ديلا نعيد سور سنلا 2 كلا ساخشلا لوب
 ل هب لائم م ما زل !ىل ىلش باراملا عاصر نعم ثاع بارعلاا هل

 وب وال ب ناثمو عيري دل رجس لست تازكلا سس لهفبلا
 /دسال اى طارق اهير زو اسيا تاما ل ثا هل

 3 0و ةيياقإ-_ [لملا نن ايباط ها راع دولا
 0 ورسولك هسا ع كيش ف اف اق ان تاذيرشلا)

 ص برعلا هيصتقيام_ططمسالا ص وسالا رب هجواد هيلع
 ديوس مدر ا برع دس :لصاح ثونسو ةعيرا يافا ةهج

 هلاضوماسا ايهن ال اواو لسع مدس ىف ةودرا برص نم ةلصاح
 هده كمل وا (ن ئانلاو ءورعص ل والا وا ثاكرسكن ا
 ةّيسس هزهيت اع ادت رار رظظ وار عسانا هلم زك عسا
 ل رب واكث ص لهععب ل دب ا مش ثم أيس رب انا هلك ردم
 راها اهدي انت و هوس هدرا هرهع طلع ل دب وا لا ّسَّسا
 2 سس لااتسأي وصرم دياب ف لوطن غرر وكم خراتنم لاو

 ةس «سس الا نس تل !بوصرملا لاهعالا تدوم تس دقن 4

 هي لوعفملا هارغتلاو )اىالا ليبس لع شو ابوهس ر شع
 وم تلاطم ا يل ومغملا لع بوصذم ا ر رصم او دير تبر صرخ
 د اكم ا ىرطو انوي تمد وق تاس فرط ماير تسر ص

 لص و ظ

 ا سيسي يس يس يسب ؟ ب يبي يئىيييسسش يي :ييييص سيييسييصتبص يصب يبيت( ب



 ل شما نا نعسلا تاهيرافلا ةسالننو هناا

 يح لامار ميك
 ىئتسملاو جرتاصرفس مذ كوع سسضهلاهيهاشلا ل مسار

 هنداس الوكت ة نم او اب / الا موصل ءاي وع هلاوصا لمت ىف

 نعي تيل هارت كتسلحو هدصا سم ل وعمل او

 ميوجم. ع ا كاهريشو لكما 0

 بز اهل“ بربطو م ائارم ل تاوخع اهي اوُصادُد مسار
 م هتاوضا 3 سطل مشمَو زبر رق ارس ازمعام
 تائوفرم اك |هرك ذ مرسل اىهطّقس ا تارا نا اك اسر تمن
 بس وصرلا عب لاو هب وبشوف نيلغاد هنو كلو

 قلهعلاو تدنلا تادوورلا و مرّيَناك ايس ةمرا قعد
 اب اب اباب هددصتص با ولا سررخس و ل ربل او ريكؤنلاو

 ؛اهلا هب ل وعفملا باب دارس أ و اهسينرت
 ىصعتن دي ل يصْفملا2/ ل ومغملا لوول ال ل وقل هب

 رداصلارعثلا هيدن ىاذب هع

 هيلع شو بوس مساايب زف امس زن تبرع ودع لع انل نم
 سلاسل, ءرماعرسراب يرعتل رصد برصلاود لمشلا
 بوك اوشو لغاذلا لمع هيلع وق رد/ ال هب ل وعفص سزلاد
 : يطيق و نها تت 2 ' هب ل و مطل اد ا وش د

 سيلا سلكرو لسن تيسر تم ومع اس رك 3 ضرس ارهافلاع

 ستات رصتم قو لملم مشانميا ناصر فملاو
 وتو لاب هيب و هيب لصش هلو هلماء لع مريس الى زلاوهت ظ

 لجرض ىو جو هدصو ركتل امص ل والا 'ىرن ركع انوا
 ب أ هدخ ريال فس وتم و هب د ومعم خل رص 'ايلام رب

 موق ولت هنن راطعم ا وا هريعةعسو رهتم اري ف انلاو
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 هس د لا ل ل يصيب ار ااا بى سمج هس اعلا

 كسادلاو ىئس هنال صن هلح هب ل ومتس ترد زر ابرضص
 هس بئر ع م فالف سر تاير عض صوم وعر كذملا طا خيا ريض
 عب الاد يارعا ةقفالا انس قت دقن د بمن لك هب ل ىعشم
 ةروسعلا جالا اف ببن بيرص هلوص وع ةلطاخما ةشن زل ار وص
 ميطنلا و بلع اريزؤ سس اد هيت با واذ نس وفم دب ل وعشم
 ميويلاو ب لومشلاريط ناكل ٠6 دب ز اكد رض ىك م وع اقدلس
 وحش بع كركم عر وص سس داسسلا 2 ةينشستلا ساه نال
 . ميلر بمن عطوم يف هب لوعشما ري ىاكلا اذ برن ير عض كلوت
 كل وع باطلا ذ تن ملا عبر ياط عب اصلا عجبا مسالا
 بسنرف كوب ل ىملم ا رطاد دعو اكلااذ م از نيدرص
 ريطاس ادا باطلا ذل د امال عم مالك ه دمشم ا سوس و
 بسم وو ف ,اهلاو رع هسردص سن لوصول باطلا رزملا
 ةبئافلا دم اريص عادلا هيف باواال قبيل عطل او:
 تسولاواب ل مطل اربط «اهلائ س ز اهبرص ردم لل يو
 اعلا# ب اما ىف ال ءانس ىف اهيجف د بعد اهمطوم و
 ”ورط |,هيير ص تاون زلا كل ص ونع اتداعس باذلا شل ار يع
 ىواحل 2 شنلا ةمالد ئل ال ادعم او هب ل ومطعم ار مص اهيل اذ
 ماء فص هس اللا ىل عيوني انلا روكا عيصر يضل
 ةفاشلار مكزتلا ف عجبا مسولد ريم او هب لوعطس ءاهرلا درخ
 نمر/رمط تادنهلا ىو ب وع تاهلالا ثان لا وكب ريس لع
 عجبا سدد و رشم ثونلاد هب ل صفح ار يي ءاهيلاو ور
 ريههلاو عم |وماصو ءاهيلاو يالا ثامن ذاسو ثان الا

 وقد عمومي تاسلمم ا اهيناوا تاكل اوقَت لو يي شلاوع
 رمننم ا ريهلا/ ضفنح ارا بمد عضو ف تاعي او ورصا
 ' اهباصضص ئانراولا رعب عب وأ وداي رع مرَيِس رب كلاوش د

 4 ا
 م



 تركى ايا لوجو هدحو زكتما يطل كال اني اامو ب رشغ سنا
 هيلو مشم الغ بصن طوس و لمتم اريض |ىهيغاب اذ فاباالا تسركا اسوا
 اكلاو رعت فص اهب :لمحملا ايلاو

 اهصواياشاعاولالا تيكا وب تشرك تاس ا
 هسم وجا سالاعا سر, ةلصتملا انو بصذ طوس ىف هب ل مطل ارد
 لوقوع ماى ا هلا دم ثن اننا و افعل او! عكرراشملا عم اكتمل
 اكل او مب ل وعفا يزع ايبا عك اال تسرك اسوا تسلا علا
 ىلوموخ طا ارد جر اا باطش فرص مب :لصتملا ةحوتسم ا
 ىئاهلاو مب لوعفم اريضإاذ 56 ءلا ترك بوابل كيا

 اتلطم بطال شل اريط سم او ب العض طرح لموسكسملا
 لومشملا مض هاذاى ابأ الا تسركا سدا تسركا جايا ىكو مون
 عمر ب7 سس دا بيلا 7قشملا اس لع قل الا وريم ادى اكلاو هب
 21 ركاك انا ين صو يطا ذمار وكلا
 . ريث عام اد عج ام لع مل او تالا و دب لوعشلار يطع

 دس الا هءدءاح رهو نشملا ثع لاو و اهلاو هلا صاام ها

 فئانبا ا 2 طنطا 2
 : نامل 0 7

 هب ل يعمم ارد !اى هاياالا تسرئا اسوا تسرلا هاا ىو تو

 ةبئاغلا هديل ردص حساتلا و ركل بيلا ل ةسالع ءاهلاو
 لوعشم اري اان اهإباالا تسل اسوا تسركا !ىم انا كلور
 رص _لاعلاو ةبيشلاو كتئاتلا مساع لالا و ابل او مس
 دل تيس حر أرضا ا كلرسوخغ اًسلطس بئانل شمل

 مينتنلا مالك ئلالاو ريد او ءاهلاو مب ل عْشم ارض ابا | فما
 ارم وك نيالا رك زرلا عصب يضر طع راىللا و ينل ف
 ءاهفاو ب لوهشما يصإ اذ طالا لآ تيرا اسوا تسرك م انا

 ملا ربف هصس وراكم اري

 تكا ملهحهسصمما ثببومحي يوك يبس (١١

0 

' 



 احرك امو ةبيلعلا ثان عمي ةمالعد و مش لا ثونلا و اهلا هدب ظ ] لومطلل نايا شب الا تصركا اسوا تمرلا طنا لوقو بكاذلا كنّا وحر يطر طع نانا ريبكد سلا محلا ةسالاع يلو
 بس اح رهن ف ءرعاهل قصاونلا ءٍررعل أش صو !حا انا نم ظ

 ىلع بومدم ار دصغا بباب درع حب اينجل يدم
 كال اص و فاشل مص برتعد م ل و الوص برص دال لمنعلا ظ ١ نير ءاطلاب اج اجر تعد اب رص برقي برص ل ويت فلا | برط وخ فرص لل ما ذا اكل صخلن ل رصن قاشلا“ هن ا 0 ا هقول 0 0 . دي اإل :

 همارنار علاء اود د )ودل و عع برغص تك هن لارض ظ
 وذو ول نال ىوىنصم رض و ىظعل مف عراوست ينط دلو عطس
 4 ثا نأ وامل بم نك ه دعك اعدل ر رمم ا امل يع اوي دااما
 تانعم و لوصوالا هذ ءرع 2 هلم امل ررمم اى هذغمل
 وك هريع رق ذ ىلا: م دقو ؛اوس ىلهفل ر رمم اى | هزت
 دعب اتق م وجون لص ىورط التف هتلستو ع الوااحرت حرف
 ا تار 00 ل علا 2رونشم لعل ا تالا
 ىف هزفزل ةيئاوم تود هل يصانلا هدعث ئعم ررعم افا
 تود زعملاو قمنلل هتقف اولى وئمص رمل ىا وهف © هرج
 يزلارررمملا او اًئوصو تق ١١ وعص تسلص وف نوجا
 اى وح ياغتم اىهف هرصو دصاو نعم سوبا هد عتفلا تال هدففل * ءددانعم ل سلب حو مم ي ملا هزممل ئغاوم د وعش مخ
 عيعلاو واّسلاد وعم ئى ورع د يسل او ماللاو ميجا س لج
 زسلاااور و ماييلاو ىوقولا و لومن ا زل و ل ارلاو واولاد
 را اب وش ايلا ف زامل بص ذم لل ىشمع هسا ننعم ا هرك د ىذا
 برهس ون ل وقد نم ععاداو همم ررك ذل عمشلاب بسهنب ىولعملا

 مع



 تادعق و تلجاوومف لج رر ريش هلقمل س رررم لعمب

 هام مز دلل اب ىونعم ا 3 2 ىدعتملاب فشلا ى هلام م زلذ اد وم
 مر هزل اد فاعتملا عم فرج !ىيزنس لك ١ سيرها ال عاني الل
 هيو ل وعفملاب سيحسملا احكم لا ةرظو تامزلا قرط اب

 لارلا ظزدلاب برمرملا ءاسزرا 0
 ءاوس يطل ع ل الا فيشر يطع لا عما ىل
 رسل رع رويل حولط موعد موي اون سي خلاد هبملا مي
 صم سو علل 11د سنا هد د اسوبدأ ريل يمص ضن
 هلسل ما تكتم ل ومَن يلا ول ولط ىل سمشلا ب وزع

 ءلاوم سول 22

 رمزا لون شلال عل الص نص شرت ٍضدرتلا
 ا ا ا ت و دك وا 5 واخ

 57 مولط صر اهل ا داو راههنشلا] وا ومو ةدادع3
 راهنلا ورمي وا هياط يس

 م انام و ةاتربو ياا
 71, ليصل يللا اد وللا ماوهو كلا مب تثور 2

 0 اتوب رجس مج هدي كليجا لول
 صم وب دعب ىذلا ثوب مساهم ار د راوجس الا سارجس
 لوالويللا كلك د نّه داع كمرلا ل قل بترا
 ل واود اصايصو سيقما ديل ةقه وا ةيتع كيت 1 لوس
 ؛اسسو ةمججلا ب اعاص و اأحابص فراش ل وستر اهشلا

 د ١ءاسم كبح صا دونها النا موه
 العن لتحمل د ازا وسد ايياو نسحلوب
 ---- ارمأو ديب دبالار اءااس اي ركاال لوط. 0

 امس ادب زر ركأال ل وّمت لبق شسم سل ئرطظ ل بقشستملا



 بالاط ورجل ا . "سما 0
 روعحجم هدر ل 97

 ا

 لوقن رهس سمر ا
 1 تا و اوه ندعو ايص تلا

 لا ون د شا ذم اد تاو ثاواو ةكاس و دضد وك ةيهبلا
 ليلو موبي ارصن الاو قردصتلا تبان هام اهنم لشمالا هله نا
 4 اًنرط تاكا ذا | سو ف اص لاو ىردعتلا ؤس وه اياهشمو
 ١ مدعل ةيدرطلا جراي الو هو امها مرعل تولي ال هئاَو هدميعل

 ظ "ود وتغ قارهشالا قلم فرمعَسلا تياذ وهام هلم مرسل
 ْ مكوك ترسل اوس ا ابا ةومام هند راع ربو
 طيب وعنا .اكملا مسلاوش نامل اهرطو هشنمو
 ماماوع ةيطر ظلال ةرارلا يف ىنعص رر ممل هيف متاولا نعم الل املا
 وهم و نولخ د همانض ىا ينس ماما تسسلج لوين مارق عبو سو

 لون مامال فدا مموهد مار و تسماج ومن مارك دم
 هل ل ومن لحل ف دارم وه د 00 ١١ ر 2 ة ريم الا ارو تسلبج

 اوف تسلجل وينو اهلا تاكلاوعو فوفو كار مدلج
 رلعو َءرهجلا اق دسلج وع اى وو دط وضد سك درونملا
 همم بيرق ىا دل دلع تسلج لول املا ص براد. وه د
 ىا سر مس تسلل لون ف امالا ت ع
 دب زوارا - لجل ويت لياتم ىنعمت ؛ اراد هل اصاصم
 - دجإ وَمَن اسير ئعم ةىهلا لازلاب ؛امحو لام ىا
 | تدر كنادلل ناي همي كا عزاز

 اجد رشا مسا د وللا يفت د ءاهيلايضعب انفع و
 ءاناعنب مو بيرت املا ىااسم ملا

 ثاككملا و 'م تلج ل وسن ريعبلا ساعه ساشا مسا ملشملا
 نيف ل ةرهسملا تاهملا سام ىلا هينس امو ديمببلا
 عس الوعل اخ نال هيما ييتمااو لاشسو

 نا
2 

08 
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000 
0 31 
 حل
 ترها سفلا ههيشمومفلاببرمتلا هني
 اشهر هلم تاوزلل هّنصاللا- اًمملا نا تنأايهيلا

 ا ار رين ءاج عل مو اضن له انلا صلال نو
 ر وخاص ) وعملا نمو !!يىف لاف مزن و رز نم لاح
 تكرم لاي ىسرتلا سرا ابجرسسم سسرذلا
 ابلآر مهلا يع تيل وتل وعلا ”لغانلا نم تريك وتحت
 نس واَّىل قعاف ش حلا ءانلا مم توت نال ليحل احابتكر

 هل نم ىلا ذ هيتسرصتا امو ل وعفم وه ىلا مسلا دنع

 .اوعنل طع انا نم ئجي ب هارتسملا ثم لاحلا وحجب الو ملاشسالا

 ةلاج رب ثاررم وش فراج رول اسم ائضرو مده اج

 لرد اركدحابك !لاعت هل وع فام اب مغ سو

 000 ابِلافلاوهضان ملاح ايم انبمدضا

 تم وكيلة الا لالا توك ال د ةفمتنم ةتتكم لا

 يكرم ل هجم دويل الحلار|اعرمدالا

 ' ةتنيكصل اصابك اما د تسر ءاجحوتج ثم َملشم ولا رمد

 مالكل ' ماع دع ةعقاو و ةسزالر يك َمهقتلمد بوكرلا نم
 ريك ندي دقر ةيفاعلاب ةقرعم ضو دز اهبحاصو كو
 تابكف تابئ اء شاع ملاعت هل تق اَمَسْس الا زل ست ىلا ذ

 هلم نطاوهل اقتن الا نلت نس و ةرماج لاح نيدرفشم ىنعم

 رركشلا ىل د سمر ليتم يد ةسرال لاح اء اصف اندصم

 سس در عص ع وهو وسل أه ءرحوع ءرصد رب ءاح

 : رب ااه نييك لل اراَس سب لاح يرصد قدمك

 'ادتبملا راي نار وللا ماين دارملا وم ولكل ادا رغد رت صلاح
 ىراىلا وم اترينائلا ل يضخ حوت ؟اووس ليات لعملا و هرمص

 نسال هش اسو صر لاو ةاورحسل! |ًصلخاسو ملاعت هل وف



 ب ىلصو ل اىلا بصاص نير نلت صو دبي يعور
 كلوت كك ادد اذ بسنلا صو تاوزلا ثمره ١١ اسسغم ا بوهنملا عسالو عرب فنا ريشقتلا ىا نيب باب قم ا يف سر ىصو ابكار ب اج ان وم ىئابكار تاك الا ملا هل يصر لاحلا س لالا بصاممل ةارلا و امايص لاحم هاو
 روس اط و | سكب «وفتس ١ كا ءاّمفت و ارك ببر ببصلا
 ىو برن ىلا بسصتلا ةيسن ماهي الز يبت اًءرعف افغن
 ةبن راهب الز درت ان ركب ىل ١اًفمثلا ةين ماهر الروب
 رطب جم ؟اششتو بز قرع بيعت مالكللا لصاو ضولا بيلا
 كاملا! ىانضل نعواسس الا ل وح وحك سنن د اط د
 لح ىام تاكد ذل ناضملاب وجي ةبسنل مادا لصخ هيلا
 ِ : ا . 3 ارسم هرآ د ع |ىئوبص ؛يكلاركذ ثا كلا رع ا ءابارا' ميس

 قلو وخ تاو ل از يبت فاز ولا ل اثصو لالالا ديفا لمشلاوه :لسالا هزهع و زير قدل بصانلاو سسفنلا دعم ما
 انولئت : 2 فش تكلنو امولف  نرشع ترس ا
 ةيهس دارهالا ليسا ن ين ال نوم تاو زل لصاخا ماهي الل زعيم ون ث سر لك تا د تلوشللا ف لصاشملا ماهيب الل زم
 بز رطركر اتم از دسم هلسو د ودم ركل ةداص اه وه
 دهدزر بيلا بصاشلاو ىلا و مبشسا١س ءاضر ار بش ارد. رون 2
 مركا سس هل وترا ريس داو ركع .ل اسري داّملاو دارقالا
 وص انساو علا انهم مرسل ههصو عمم لش ا وابا حمس
 طرسو د دعلا رك و طخ ريب ثا هص تاه ةيسشلا ودق ع ف نص
 نيضئشلا رسااكم حول كيا ىزث الا بلادنا العم ناك ئعماو ناعم توي ا لينغا مسارب مقاول ازيبخحلا بصن
 مه رج دهرا مرا برن كلقو داع ررِيَقلا تلعجو لعش



 مروبا لصالا د "يسيل ارونم تاب سازهلا ان اهناو عل
 فل قاضلل نعد انسسالا ل وط تنصر هيج مو تكتم رك

 ابا تتمركز راصفار يبق فانضمإلا لمجو ميلا فاعمل
 رورو راج وتسود بخ ماكو ص ادم دب :ءاهصو كرم لج ا و

 مركا لع ويعم لج دزييّملا لع ب وعلماباو ملاب ىرعتم
 ربيقلا ثركيال د زويق اهجو و مركب قدعتسر هر راج كيم

 سسنلا سبط و هلو بهل محي ال و ذو كدنا ف داخ ونال
 ما ضالوعو انشئت الا بسبللب ءوا لا لع لا لد ت اهمذل
 ئورهو ئبالامراكلا .لكرل د الولام هت اوطا ىدصا ءا الاب

 ىقر ابيعتان دهرعاه اىسد مْ (ىك هع اوواىاءانيئسنولا

 قائتامس اءالا وهو فانتإب طرحرافإ ةثالث ةقينحلا

 نر !' سل 2 ى كرهيأ فىساو ىنغرك ف وس ريغ وطو
 يشتسمهاو اء اهو ًادء والخ وه و درا و يلصفلا نوب
 ما :اابوجو بصل لاب قئتسمم او تالاحتاو هالا ذهب

 هيك ذي كا ماتلأب دارو يوم ام ان اهل م لكلا ت 3
 .هيشسارؤن هقبسي الابرججل جب يجول ءدارل هدا

 موملاو لاس لضخ مان ا رولا موحلا ات لوقو كلذ
 لس اكسر الاطعومتم اين ٠ :انثعس | ترعالاو لاو

 يرحالاو دام نس اننا د هام زير لطول نع انلاورح
 يت دنس الاد ءانشنسس الا ريالا بوهم او ءالنسا

 هتسوؤتسلا رن اساعدت وكاسا هبيعوس رات الص ثم سل اكم ا
 امام ئاثن ار كثلاد 4 تار نسال اطلاع

 ىذلاؤلكل ا اه او ههبكس الو قلب جيسي | من الف ابجوم

 2 ا تاكحو ىثن هيل مسمن ناي ايملم الا لس

 نائل ثس ل ربل ! طيس 3 كاتم ) اه هس ئةنسلا



 نو هلم ر ااه وفم هنم قي شسسملا تاك اوس لك ص لمعي ل دب هنم

 كلم وحن "كش الا لع ال اب بهل | اننا ميق زاج و ار درج ها
 ل رب ف ببي م موّملا نم ل ديلا ع عع رلاب رب رول ا لوصلا ماناص
 رصوارب ضو افشل هئس لل دبل يون هلاصتا رجلا سديملا
 بما ردزمول ا'زطويو زر هس ارز وي دشن مريت ابداع
 لسرجلاب بر دلا موصلاب درماص كل وق وو ١انشتسس هلا
 م وهلا ياام ف 2 سس الا إح بصسلاب اريزالاو ل ربلا
 . اسوا ب وصم ا سال رب لمص اوس رك ال بمزلاب اي سال
 رماس هل بحانلا ف يدتصالارن ارق د ؛ اشتم الا ل لك لاب
 انائال دب ثوب ارب رمد ولعت هس دعه ررزعلارب رت ىو
 ] وهو )اعلا ر اكن ين لع ل ربلا نال مح اني ار ممم تباع مل

 تنوي تار دن راما سولت بف هورعم ظ
 هلا لع الا هل بصانلا د تسوبكل ؛اكتس الاؤع اب هضم
 هانا مولكلا ثاك او ريع تر نات لو اس
 هبت يدمه ناب ايئشم هتسؤتسسلا كذب 03 0

 مضرلا نسل ةيضتسملا لماوعلا بس ع ىتسملا ناك
 دانيل لايق ام داكن انهلا لمى فاو نونخ و بصن د
 قوقزم يزف سزالا مات امو هيلداشلا رع زئتسملا تعشر
 3 0 قص اسثا6ك تار ءائظمالاو ماين هيلدانلا ل
 اريزو : ارنازلا براعام وح هيل وممملاع واتس تصل
 قام نآكشإو ااا عب هيل مشل ع رح
 درك ىشنسلا تطل هب ىلعتي ار ور داراج بلطي الا
 م رلمنم ءابلاب سور دس زف ربي زب الا ت رصاص وخرج
 الا نصا ال ارزنس للزبص ؛| دس الا جس و ءاضطس الا هرم

 ' كسلا اناو الاب ءاشسسسالا محامي اهرعب ارنب لعشل قرت
 ىوورسس



 اىهيضرصتلا عم اهرضب وسو يسارك فوس وردك
 4 ر هرج وموت اهيرسل نم عمصا تيا تي  رملاب ١ وس و
 هي وج ل ىار رك ذل هللا هاوس ءى وسوى وس وربك مكءاتعلب

 اهيبش شعل لع اه دامب د ريذ هيلا ىيضا امى لحد طاري
 محسسلا هاطويراص ءاوس و ىوسو ى وس هريغ لعب و رعد و لبي
 بصوم ا مانلا مولكلا دعب بصنلا بوح و مالا دعب وقول
 ءارمالا نمو ملا ماثلا رعد اس الار اوج نمو لاهالي 35

 ادعو دنع دتسملاو فشلا صواشلا ف لماوعلا بم وع
 ةيدعنلو يرحب دئشلا ل ع عرجو هين مط زو الس اكو
 هن نما مف اخ الن بهنلاب اير وا مولا مار
 أود خو مب ل رعمم اهنا زو اب وجو هيفرةدص دس هداف و
 ا الك و الكر درج سو رج فرح الغ تا ليغ لاب رس
 امو اوص ءمص رسم ءلهاوو صان ىعع ارد ثاولك هتلاب

 8و 02 رو كر لح تةلوللا
 هلام تاو طع ءاسعنلاب رب زواسز ان اهو ادعب
 سم ارسف عزمنا ركب اعاني مانلا السباب
 الخ ءاااتنل اب وجو تارا بهشت ناتع ماك نم

 لماياهشب لمص م داب عرشلا ال, ثردس ابا وا سوكر يعي
 فاطم كسلا ناهإ ذا اهل ةركشلا بهشف ار نكن و

 تناياذ ا واح رتل ا بيست ٍءراصرغسم دله لو نع اهلل
 فرح ل ذر ارلا ف لجر ال وقح هيه اضصالا رعاك ةدرطس عركتلا
 اهعرحرارلا يد الي بصن هعصوسو ٌجفلا ]عوبماهبسارصر وون
 انل بوصلم ه وهف و لج تالا تسر دجيبلا نص ةؤئاط بهذ و

 الصم مي بسم ا بس و قلم ام الكر صاغ وو تسون رع ثم 5

 لصانب هيب وصُم تاب اهرطل اج /ث اى عركشلا هل ترشساب



 رشك بص رو *ارتي الا لع عصرلا بص و :ةرعم عال تدخ دوا

 ةارما لو رصرءرارلاى اله ار انك هان ولاه و درحل ادع
 عرمتلا رسام عال تس درس تاو دير ل ضل اش" ق2 زوجي و ملا رام هت 2 نا سناب

 نم رال لاغ و اإ6 تلو تش ناناشوو املاواهل اضاراج
 ] اه دا اهصلو ءالما صاد لجر جعب د ارماالو رارلا و و 0 )0 9 0 ١ 6 م4
 ظ عقرب ةارسا ال م رارلاو لصر ا/ءانلالا لع تلت تن ثاو
 ظ مص اشلا نأ رعد م 7 تال صا حط ادا هرعت ما ء اما وعر و لجرم

 00 هلا رنلابو هومسملا عشا و ميرا يبس هلو ان انهم سيلا 7 جبال باب اضع 0 لايرعلا هلا واول ا ةسخو صو ع جذإفا ب ناو ن1 21 اهتارطا ىرصاو اب هاما بولطملاوص ىوانملا لالا تفي زال سرا لوتأ ١ قاع
 دوموم ا |ناو تا زاب ةدوهمم اربع عاشو اهربف تود

 ُى اًضملاب هيلو هر لل فام لاو اهمدازعا سدح
 ةركشل او لهل دلل ااك ءانمم ايت سم سس وب لست سوه
 راض الاحد نيون ي سومل اي ناني 0
 | 0000ال ةرظط اد اذم رادع طدلا فلا اانع
 شوو ب علا اذ قو صومه د وصلا ةرككسلا كن ١) ذا اذص ندعم
 /ك يسرح لا هس دبا امرك وجر إب ثول ومب اه رضض لع اهبفلا
 مَتيلْشلاَو هرفاو ءازعلا نع ىلام نب لشن عطس زك جرب (لفح اب
 000 0 لل و امللد ومما رن عام ع ولا قابلا
 ةركلالاثم بهنلار يد اهنيو زنوج ال ىاريثع الاس وجو تب وص
 دسمقي ١١) ميلطي ثوكاو لماناب ظظماولا] رم ةدوصتم اري
 ١ فائملاب بتملالاثمو ىلاربعاي قام ا ل انس م هدسببعب لن ان
 يب كورلا ىراعلاب اقف راب و ولبص اهلاطإبو ههص ءانسماب

 ا ىَّبس لع و



07 
 3 700 تس سلا كلاي نس سيث ديوك

 0 بومتلار رصم ا اوم و هدجال لومسملاو مل لومشملا ياسو

 ,لكاتزمر واصلا قمثلا وتو بلاء ايب و ةدهذب ىاللا
 ب وهسمر رص ال نصا وعل مز العا دير ان ىل وتوك
 8-5 .: ببس تائرسز رص ر داسصلا لحشلا فول بيسو لير

 للا رصم رن مات مب ارا و يبعد ءهل دلصاوص ورث ري مام
 لولجح اب ندعم رورو راج درعل و دج ال ل وعفم ه نإ زلصأو
 لعل بوني ولم اجا لقورمم 10

 لومت نم ومش ميد ريال يضل بيس كابل

 يام ملب ودبل فانعم كك ءرعس و هلجال لوعمم ؛اضتب و

 ا 2 مر رلاو ام ىدمشلالعفلا ديب لأ ذ ىف قرفال هنا لع نيبلاذللا

 قالا هعم] رمملأابلاب هريغد ىاضلاررسما نب ال و
 000 ةيمعملاو ءاو دعب ب وصنم لا مسالا وه هعم) وفلل

 داينيكلابظا متل هس عفا ظ

 سيجد ريمالا « اج صلو وع لصنل ال وعم بص اصاس
 ريما بضاصوم ناني رو دع سوما ١ ارعيشا ان
 بوش رسا سيلا مسكنا «لا ىوتسساو لاو
 س زهد هيل و «ا وتس هلا 3 اى ا ب حاص نم تاسإر رم

 ,دّيايإن نط زوج دو واو لابد بوصنلا ناو اح سل اذلا
 رجش و هسايربط ناو سيظل اه زوجي لدقو فن
 اهلاوض مساوي ثلا مس'و اا بز تاهو اهدا حا
 در اهزوفم لا | ضدرك 3 مّرَوَت تضم اناس ز تاونع
 ري وسل ا نلت امان داعا لاهم بولت زيي ديل اياب ١
 يساوللا_ِيصع عيدا با ولا عل انلضف تس ريت روب وهدملا

 ملام وانهم كلاب : وسئل رك يل هه"
0 

 ايل |
 ١

| 



 7770 قد لتاسلا ايسر تسارتسمنلاو

 علنا زمكساانو ىاضأ ١ ترب تار ل رملا قف ته فنار تيما
 ءامالإلا تانضوننح مذانصاب ( يس الت اضومحخ باب

 ىلع سوهبشلا ًصوُمْحْلا باتكلا ةئاد شدو اولا تايب
 أل بعوننح مصق و ديزب رف ضرحاب تونغ مشل كلغ دع

 لهلأو مضفالا ىأرو اء تيمنا اب صو ضخ مص ود زمول وح
 جاو سون عي انو ملوّمب ننمملا د! مومو قفص عنو
 ظ !١ىأو نيسان ل لالا تعض ارو ء لك اعلا

 لاو جمب نسف مف ١ ى رحم د نب شفي سوه

 وحن يد جالا له زم ىلكو بز عوحت اىعو فوك الو
 لا رمل ابوح .؛ ايلاو لج بروك الا منتب بر فخ
 7 سل وخح ىالللا د رسال اكرم ياك
 هدلاو يك تلو ءابلاو واول اوفع# هده اهاعستلا

 ف نو ريل بر بكا ليل عونك ب روا وب د هددت وره او
 /منضنف 55 وس اهو ب لم وح رم

00 
 و حد رحت لع مىاض ولا ص ١ ىا وضو هيل

 - روفر را م موبي
 تايبولع ملارلا نب“ ررسبام يليعا ماسلا و رارلا باب وح
 هلا رس دحر اص عراس باب وزض بوث وع سنع
 رز اساور رح سمج وب زرع 2 اس نم باب وز نم بوي

 اخ مق ةنئاطل امن نصا نيا دار و بضخ سون
 ليددازرثس يا ليملار كل وف هيف غلا ع ةلارلا ىنب ردتساس وظن
 ضو تملا ءللما م عمتاو بلاده عبرا رتو

 عج ملط تادزمر لان مرّمَمرتفع (صوننح ا عيا ااساو ”ننلا وا
 ل



. 
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 انهم و بأ داو عيجرملا لاو باوصالاب ها رمل كا نويت

 رص صوب :عسشو نيام لامس هس -

1 : 

 يدار مرج من وع معلا رجع تدع عام رسم اهذشطع مك نان درس كسر م 2 4 7 مكر
 رص كار اهب .يلفولا سلا هرهع سرك نم كارلا ناو

 وطلاب محجر هش ذم وشلون سرس مودا 4

 ذر قيل زلا نخاع بوس عيار بد
 8 1١ و[|ة“ 4 ١ 3 ١

 رو ثا نا ' يي ضرر زرار ري ىئاال لاب سار عسر علا ل عم
 00 54 000 52د و ولا كرس - مضر راح

 4 ١  0 7ظ)0-0 2 ٠١ ١م

 : ١ "3 2و 7 . 02 / . 35 1 1 جف ف لا 200

 ىلا صرنا ودام رص : و 7 : مع امهر رولا حررت

 , 27 . و0 ِ عل 7 ب * 100 بسر إب مدولعبو

 021 00 1 و يللا
 و لوو 001 1111 0 2
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